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2010/283 Esas saylll kamu davasmm oturumu Silivri Ceza Infaz Kurumlan KampOsO

biti�igindeki salonda Mahkeme Ba�kanl Omer Diken, Oye Hakimler Ali Efendi Peksak ve Murat

OrOndO'den olu�an Mahkeme Heyet tarafmdan zablt katibi Adem Ceylan da hazlr oldugu halde

CMK'n1n 147/1-h ve 219/1 maddeleri geregince sesli ve gorOnlOlO kaylt yapllmak sureti ile

01.03.2012 gOnO saat 09:51 itibari ile a<;;lldl.

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba� haw.

Tutuklu sanlklardan; Muharrem Nuri Alacall, Erdin<;; Atik, Turgut Atman, Ali Aydm, Bilgin

Balanll, Abdurrahman Ba�bug, Mustafa Haluk Bayba�, Ya�ar Barbaros BOyOksagnak, Mehmet

Cem Caglar, Alpay Cakarcan, levent Cehreli, Ali Semih Cetin, HOseyin Cmar, Gokhan Ciloglu,

Kahraman Dikmen, Ahmet Necdet Doluel, Tayfun Duman, Nadir Hakan Eraydm, Ahmet Erdem,

Mehmet Erkorkmaz, Ayhan Gedik, Orkun Gokalp, Gokhan Gokay, Beh<;;et Alper GOney, Ender

GOngor, Hakan Ismail Celikcan, Ramazan Cem GOrdeniz, Halil HelvaclOglu, Mehmet Fatih IIgar,

Ercan Iren<;;in, Dursun Tolga Kaplama, lafer Karata�, Barboros Kasar, GOrbOz Kaya, Yusuf

Kelleli, Klvan<;; Klrmacl, BOlent Kocababu<;;, Erhan Kubat, Erhan Kuraner, Nedim GOngor

Kuruba�, Hasan Nurgoren, Mustafa Onsel, Mustafa Korkut Ozarslan, Murat Oz<;;elik, Ikrami
Ozturan, Mustafa Erhan Pamuk, Soner Polat, HOseyin Polatsoy, Aydm Sezenoglu, Refik levent

Tezcan, HOseyin Topuz, Ahmet TOrkmen, Oguz TOrksoyu, Ali TOrk�en, Ertugrul U<;;ar, Nedim

Ulusan, Ahmet leki O<;;ok, BOlent Akalm, Ayhan Ostba�, Sim Yllmaz, Aziz Yllmaz, $afak

YOrekli, Onur Uluocak, Levent Kerim U<;;a, Derya On, Mehmet Baybars KU<;;Okatay, Derya

GOnergin, Mehmet Cem Okyay, Hasan Ozyurt, Hakan Mehmet KoklOrk, Levent Ersoz, Dursun

Ci<;;ek, Feyyaz OgOl<;;O, Emin KO<;;Okklll<;;, Dogan Temel, Halil YlldlZ ve Mustafa Ko<;; dl�mdakiler

hazlr.

Tutuksuz sanlklardan; Osman Fevzi Gune�.

Mahkeme Ba�kanl: "Hazlr. Sanlk mOdafilerinden."

Sanlklar Ali Deniz Kutluk ve Mustafa Aydm GOrOI mOdafii Av. Ay�e GOI Hanyaloglu,

Sanlklar Cetin Dogan, Suha Tanyeri, Kadir Sagdl<;;, Mehmet Fatih IIgar, Bertan
Nogaylaroglu, Nedim Ulusan, Hakan BOyOk, Dursun Ci<;;ek mOdafii Av. Celal Olgen,

Sanlklar Turgut Atman, Beyazlt Karata�, Nedim Gungor Kuruba�, Ism . ,

Erhan Pamuk, Mehmet Eidem, BOlent GOn<;;al, Mehmet Erkorkmaz, A et Erdem, Kor�n

PulasO, liya G�ldvan UlugOler, Cenk Hatunoglu, HOseyin Cmar ustafa Haluk Bayb��,

Mehmet CftjJt�glar ve Sefer Kurnaz mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan,
S�enol BOyuk<;;aklr, SOleyman Namlk Kur�uncu,�ecdet Tun<;; Sozen, AYtn
N�k �vin<;;, Yusuf Volkan YOcel, Atilla Ozier, Cetin an, Kubilay Balog,l<J, Mus fa

a1clfrErgOI, Osman Ba�lbOyOk, Rasim Arslan ve HOsey Dilaver mOdaf\ifAv. Oz, en

-trG
)



T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI ( CMK 250 MADDESI iLE YETKILi ) CELSE TARIHi
01.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:89 Sayfa:2

Sanlklar Ali Semih getin, Yai?ar Barbaros BOyOksagnak, Bora Serdar, Cem Aziz 9akmak,

Cem GOrdeniz, Ercan Iren�in, Faruk Dogan, Fatih Ulu� Yegin, Harun OZdemir, Hasan GOlkaya,
Klvan� Klrmacl, Mustafa Yuvan�, Soner Polat, Taner GOI, Utku Arslan mOdafii Av. $ule

Nazhoglu Erol,

Sanlklar Levent Gorge�, Ali ihsan 9uhadaroglu, Nihat Altunbulak, Rafet Oktar, Ayhan

Ostbai?, BOlent Kocababu�, Alpar Karaahmet, Alpay 9akarcan, Cafer Uyar, Derya GOnergin,
Erdin� YlldlZ, Hakan Mehmet KoklUrk, Murat OnIO, Nadir Hakan Eraydm, Turgut Ketken, Osman

Kayalar, BOient Akahn, Ibrahim Ozdem Ko�er, Serhat Dizdaroglu, Recep Ylldlz ve Turgay

Yama� mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu,

Sanlk Turgay Erdag ve diger bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ihsan Nuri Tezel,

Sanlk Turgay BOlent GoklOrk mOdafii Av. Cafer GOI,

Sanlk ,Omer Faruk Aga Yarman mOdafii Av. GOlcan Bai?ak,

Sanlk Omer Faruk Aga Yarman mOdafii Av. Mehmet Oral,

Sanlk Davut Ismet 9mkl mOdafii Av. HOseyin Fatih Demir,

Sanlk Mehmet Otuzbiroglu mOdafii Av. Burak Candan,

... Sanlk Oguz TOrksoyu mOdafii Av. Osman Oguzhan,

Sanlklar Erhan $ensoy ve Murat Ozenalp mOdafii Av. Irfan SOtlOoglu,

Sanlklar HaUl Kalkanh ve Emin KO�Okklll� mOdafii Av. Mustafa Kavakhoglu,

Sanlklar HaUl Kalkanh ve Emin KO�Okklh� mOdafii Av. Deniz 9il,

Sanlk Emin Hakan Ozbek mOdafii Av. Omit Kara�avui?,
Sanlk Taner GOI mOdafii Av. Atakay Bala,

Mahkeme Bai?kanl: "Hazlrlar. A�lk durui?maya bai?landl. Daha once yapllan 2 gOnlOk

durui?mada tanlklardan Sevilay Erkani Bulut, Melek O�tepe, Bayram Tannsevdi, Muhammet

Tanju Poshor, Ahsen SOren, Hakan Gokden, Beh�et Altmtai? ve OgOn GOren'in dinlendikleri

anlai?llmaktadlr. Konu itibariyle Sah gOnkO durui?mada dinlenen Beh�et Altmtai? ve OgOn GOren

bugOn tekrar durui?maya �agnlmli?lar. Hazlrlar ml kendileri? Hazlrsmlz. Diger tanlklarm

yoklamasma ge�iyorum: Adil YorOk (burada), Birol Berber (Burada), Mehmet Emin Baylak

(burada), Mustafa OZdemir (burada), Salih KOi?maz (burada). Oncelikle bu tanlklann dinleme

ii?lemini bitirecegiz ve kendilerine gitmeleri i�in izin verecegiz. Bu tanlklan bitirdikten soma, diger

ikinci gurup esas bugOn dinlenmesine karar verilen tanlklar var. Onlan da daha soma ge�ecegiz.

Omer $evki Gen�tOrk (burada), Ahmet Nevres Erkin (burada), SOleyman Tai? (burada), Dogan

Arslan (burada), Vahit Aydogan (burada), Mehmet Ali Altai? (burada), Cevdet Kurnaz (burada),

... Hasan Karagoz (burada), Ahmet Ankan (burada), Muharrem Ozcan (burada), Oktay Ceylan

(burada). Tanlklann tamaml hazlr bugOn dinlenilmesine karar verilen. $imdi Bei?iktai?'taki

kalemimize gelen bazl belgeler okunmadl herhalde onlan klsaca ozetleyeyim; istanbul 11. Aglr

Ceza Mahkemesinin 13.02.2012 tarih 2012/67 Degii?ik Ii? Saylh Karan, sanlklar; LOtti Sancar,

Mustafa Karasabun, Taner Balkli?, Ozden Ornek, Yurdaer Olcan, Ali Deniz Kutluk, Mustafa

Aydm GOrOI, Hasan Ozyurt, Aydm Sezenoglu, Celal Kerem Eren, Ahmet Topdagl, Recai Elmaz,

Ahmet Feyyaz OgOl�O, Ozer Karabulut, Ali Aydin, $OkrO Sarlli?lk, Ender Kahya, Turgay Erdag,

MOcahit Erakyol, ErgOn Balaban, Cemalettin Bozdag, Levent gehreli, Onur Uluocak, Servet

Bilgin, Refik Levent Tezcan, Mehmet Orgen, Ayhan Ostbai?, Rafet Oktar, Serdar Okan Klr�i�ek,
Murat Saka, Kadri Sonay Akpolat, Bahadlr Mustafa Kayah, Derya On, Kemalettin Y kar, Ender

GOngor, BOlent Akalanl, Ibrahim Ozdem Ko�er, getin Dogan, SOha T n, Kadir gdl�,

Mehmet Fatih i1gar, Dursun 9i�ek, Hakan BOyOk, Ahmet Zeki O�ok, Ah t Bertan Nogayla glu,

Nedim Ulus 1, Caner Bener, BOlent Tun�ay, Ahmet HaclOgl ,Murat Ata�, Engin Ba kal,

Taner GOI, ent Kocababu�, Levent Gorge�, Ali ihsan 9uh aroglu, Recep YlldlZ, ihat

Altunb �hmet Orgen, Rafet Oktar, Jl,yhan Ostbai?, Alpay akarcan, BOlent A�al,Ibr him
o �r, O�i<ayalar, Murat UnIO, Nadir Hakan raydm, Derya GOne in, H kan

Meh iiktti1'K, Bilgin Balanll, Ibrahim Koray Ozyurt, Ta un Duman, Ali r i?en, Dora
I / _ \ l \
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Sungunay, Muharrem Nuri Alacall, �afak YOrekli, Hasan Hakan Dereli, Dursun C;:i�ek, Ahmet

Yavuz, Mehmet Alper �engezer, Halil Helvacloglu, Ihsan Balabanll, Bekir Memi�, Hakan Akko�,

Ismet KI�la, lafer Karata�, Cemal Candar, Mustafa Onsel, Ikrami Ozturan, IIkay Nerat, Hanifi

Ylldlrlm, Refik Hakan Tufan, Orkun Gokalp, YOksel GOrcan, Fuat Pakdil, Abdullah Gavremoglu,

Meftun Hlraca, Omit Metin, Deniz Cora, Ahmet TOrkmen, Hasan Basri Asian. Vine Kadir Sagdl�,

Abdullah Can Erenoglu, Mehmet Fatih Ilgar ve Mehmet Koray Erya�a, Ali Rlza Sozen, Ali Demir,

Erdin� Atik, Yusuf Kelleli, Hakan Sargln, HOseyin Oz�oban, HOseyin Topuz, Kahraman Dikmen,

Murat Oz�elik, Gokhan Murat Ostondag, Aziz Yllmaz, Erdal Akyazan, Halit Nejat AkgOner, Yusuf

Ziya Toker, Hasan Ho�git, HOseyin Ho�git, Rasim Arslan, Hamdi Poyraz, Mustafa C;:all�, Mustafa

Kemal Tutkun, Ayhan Gedik, �afak Duruer, Mehmet Ferhat C;:olpan, Omit Ozcan, Hakan Ismail

C;:elikcan, Ahmet Necdet Doluel, Levent Kerim U�a, Omer Faruk Aga Yarman, Fatih Altun, Veli

Murat Tulga, Burhan Gogce, Mustafa Erdal Hamzaogullan, Nihat Ozkan, Sim Yllmaz, Gokhan

C;:iloglu, Faruk Oktay Memioglu, Mehmet Kemal GonOlda�, Mehmet Yoleri, Erhan �ensoy, Murat

Ozenalp, Ayhan Ta�, Memi� YOksel Yal�ln, Nejat Bek, Salim Erkal Bekta�, Nurettin 1�lk, Hasan
Nurgoren, Beh�et Alper GOney, MOmtaz Can, Metin Yavuz Yal�ln, Behzat Balta, Tuncay C;:akan,

... Erhan Kubat, GOrbOz Kaya, Abdullah Dalay, Hasan Fehmi Canan, Mehmet Kaya Varol, Erhan

Kuraner, Hamdi Poyraz, Dogan Fatih KO�Ok, Soydan GorgOIO, Taylan C;:aklr, Ahmet Dikmen,

Fikret GOne�, Hasan HOi?9it, Haydar MOcahit �ii?lioglu, HOseyin Ho�git, Ismail Taylan, Mehmet

Baybars KO�Okatay, Murat Ozenalp, Onur Uluocak'in 20.01.2012 tarihli durui?mada verilen tutuk

halinin devamlna yonelik, bir klsmlnln kendilerinin bir klsmlnln da mOdafileri araclllgl ile

yaptlklan itirazlann reddine dair karar. Kara Kuvvetleri Komutanllglna Helvacloglu soy isminde

bir personellerinin olup olmadlglm sormu�tuk. Emekli Piyade Kldemli Albay Arif Nei?at

Helvacloglu hakklnda i1gi geregince �ahsi dosyasl incelenmi�tir. En son gorev yerini sormui?tuk

o yazlmlzda. �ahsi dosyadaki mevcut belgeler dogrultusunda yapilan incelemelerde soz konusu

personelin 2002-2003 yilian araslnda 1. Piyade Er Egitim Tugay Komutanllgl, Erkan Ba�kam

Manisa da gorev yaptlgl bildirilmi�tir. Vine bir klslm e-maillerin gonderildigi �ehirlerin tespit edilip

edilemedigi konusunda istanbul Emniyet MOdOrlOgO Terorle MOcadele �ube MOdOrlOgOne

yazdlglmlz yazlya 20.02.2012 tarihi ile cevap verilmi�. Ergenekon teror orgOto ve kafes eylem

plam ile ilgili olarak (bir kelime anla�llamadl.) Muhabere Elektronik �ube MOdOrlOgOnden

23.05.2009 ve 24.05.2009 tarihinde olmak Ozere iki adet ihbar e-maillerinin geldigi, aynca 25

Arallk 2009 tarihinde ise Dursun C;:i�ek konulu ihbar e-mailinin geldigi, yukanda bahsi ge�en

ihbarlardan 23.05.2009 ve 24.05.2009 tarihli ihbarlann adreslerinin tespitine yonelik olarak ilgili b

.. Saylll yazlmlz i1e Istanbul Cumhuriyet Bai?savcllIglndan karar talep edildigi, Istanbul 12. Aglr

Ceza Mahkemesi ilgi c Saylll Karan ile bu talebin reddedildigi, daha sonra 29.06.2009 tarihinde

gelen ihbarla ilgili olarak da bahse konu ihbar tutanaglmn i1gi d Saylll yazlsl ile Istanbul

Cumhuriyet Bai?savcllIglna iletildigi anla�llmli? olup, soz konusu ihbar tutanaklan yazlnlz ekinde

gonderilmii?tir diyor. Herhangi bir adresin bir klsmlnl Mahkemenin izin vermemesi sebebiyle, bir

klsmlnln ulai?llamadlgl sebebiyle tespit edilemedigi ihban yapamn anla�llIyor. Birisi bir dilek�e

gondermii? ben bir tutuklu yaklnlylm diye. Bunu bir aynntlll inceleyelim. �urada kalsln daha

sonra �Ikannz. Istanbul Cumhuriyet Ba�savclllQindan emanetle i1gili, daha once biliyorsunuz

imajlar alm1i?tlk. Bazl CD'lerin ayn�tlnlmamasl sebebiyle geri gondermi�tik. Onlarla ilgili Istanbul
Cumhuriyet Bai?savclligl gerekli ayni?tlrmayl yaparak Mahkememize cevabi yazl gondermii?

Evet askeri personel tanlklann hazlr edilmesi i�in Merkez Komutanllglna yazllan evap

var. Vine parmak izi incelemesiyle ilgili olarak Istanbul Emniyet MOdOrIO-" e yazl yazml IZ.

Bunlarla ilgili yazlJ"Wabl geldi. Bunu da aynntlll olarak daha sonra ince ek isteyen bakab lir.

Bizde bak IllY'dUru�maYI, sanlklan ilgilendiren bir konu yok gibi oZOkOyor. Varsa 0 an

bildiririz. lann sabah yani benim ba�ka bir yerde gorevli olma sebebiyle inceleyem im

hep' / III in�yip, yani duru�mada samklan ilgilendir. n bir konu vpa a nca
bildir e-lm_--KeZ1ban Dogan'ln maz�ret dilek�esi var. A keri Yargltay umh riyet

� / \ I . .
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Ba�savclhgmm 3 $ubat 2012 tarihli Ahmet Zeki Oyok'un miiracaatl iizerine Mahkememize

gonderdigi yazl ve ekleri de mevcul. Mahkememize ula�tl. Tanlklann dinlenmesine devam

edecegiz."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu. Anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Saym Ba�kanlm Ceza Muhakemesi

Yasaslnm 2'15. maddesi aylk ve amir hiikiim olarak sUy ortaglnln tanlgm veya bilirki�inin

dinlenmesinden veya herhangi bir belgenin okunmasmdan sonra bunlara kar�1 bir diyecekleri

olup olmadlgl, katllana veya vekiline Cumhuriyet SaVCISlna, sanlga ve miidafiine sorulur

hiikmiine ail."

Mahkeme Ba�kanl: "Evel."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Hatta burada soz alma iyin talep etmeye

de gerek yok Mahkemenin re'sen bunu sormasl lazlm. Bizler tanlk dinlenmesi a�amasmda

geyen duru�rnada bu maddeye istinaden ben miidafisi bulundugun miivekkillerim adma tanlkla,

tanlgm beyal1ma kar�1 beyanda bulunmak istedigimi bu madde uyannca ve esasen aslmda

... bunun Mahkemece de sorulmasl gerektigi yoniinde onu da ifade etmi�tim. 0 celsenin Ba�kahk

gorevini yiiriiten Saym Hakimimiz bu hiikmiin ne zaman sorulacaglna dair yani bu sorulur veya

beyanda bulunacaglna dair bir hOkiim olmadlglnl ifade etti. Bizde bir Mahkemece karar

allnmasml talep ettik. Ciinkii bunun savma hakklnln klsltlanmasl olarak degerlendiriyoruz. Ve

Mahkeme karan ile savunma hakklnln klsltlanmasl da mutlak bozma sebebidir. Ceza

Muhakemesi Usul Yasaslna gore. $imdi burada bizim vurgulamak istedigimiz konu �u; bu

hiikiim bizzal: tanlk dinlendikten sonra ve tanlk heniiz duru�ma salonundan aynlmadan once

uygulanmak durumunda olan bir hiikiimdiir. Neden? Miidafiinin veya savcmm veya ilgili

beyanda bulunma hakkl oldugu kanunda belirtilen ki�i1erin beyanlan iizerine gerekirse ek soru

sorulma ihtiyaci dogabilir. $imdi biz ve bu hiikiim diger tanlklarla ilgili olarak �uana kadar

dinlenen tanlklarla i1gili olarak, Sayln Mahkemenin aksine uygulamasl nedeniyle ne yazlk ki

bizce defalarca da ihlal edilmi�tir."

Mahkeme Ba�kanl: "Konuyu anladlk Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Evet yani bu hiikiim geryekten usule

uygun degildir Sayln Ba�kan. Te�ekkiir ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Celal Olgen: "Asllnda ben de Sayln Meslekta�lmm

... dii�iincesini de soyleyerek ancak bir ba�ka yonii okudugunuz belgelerle i1gili de okunan

belgelere ne diyorsunuz diye bize sormanlz gerektigini dii�iiniiyorum. Ancak okudugunuz

belgelerin iyerigi okunmadlgl iyin ve biz bunlan kalemden aldlglmlz iyin 0 inceledikten sonra

beyanda bulunma olanagl dogacak. Ama biiton bunIan biriktirerek sadece Cuma giinleri bize

tanman yanm saatlik siire iyerisinde anlatmaya yah�tlglmlzda siire klslthhgma ugruyoruz.

Tamam yarglYI hlzlandlrahm. Ama hlzlandlracaglmlz zaman savunma hakkl kapsammda

klsltlama getirmeyelim. Bu nedenle buna bir formiil bulunmasl gerekir. Ikincisi sizin

yoklugunuzda Saym Ba�kan yok giizel yonetti duru�maYI ona bir diyecegimiz asia yok. Ve

Mahkemenin aldlgl karan yeniden siz katlldlglnlz iyin yeniden irdeleyin de demiyoruz. Ama eger

bazl konularda pratik yozOmler getireceksek. Ornegin 1. Ordu tanlklan diin d' . du

tanlklannln diyeceklerini ifadelerine kar�1 biz soyleyeceklerimizi soyleye igimiz iyin ar�i

gomiilmii� oldu. Dosyaya gomiilmii� oldu. Sonradan birikece tanlklarla ilgili so

SOYleyemeyeG�kduru da kaldlk. Ornegin Melek Oytepe ve Sevila rkani Bulut'un eksperti
raporlanyla,A5'� c soyledikleri yeli�iyor. Bunlan anlatamadlk. B nedenle evet hem yarglyl

hlzlandlrahrn.

/' �kanl: ."Onlan daha once savunmalannlzda 'nlattlnlz Avukat Bel. Yani
lah�manlzda var 0 konulara girdiniz siz daha .. ce."

I _ ___f � \ \ I /i.-.. 4
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Bir krslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "HaYlr bu konu usulle i1gili ve daha yeni

giriyorum Sayrn Ba�kan."

Mahkeme Ba�kanr: "Avukat Bey."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Uzatmak istemiyorum yani."
Mahkeme Ba�kanl: "Bakrn."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Bir �eyi cozmeye call�allm birlikte."

Mahkeme Ba�kanr: "Bende yarglda uygulamalan cok iyi biliyorum. 7 yilim gecti orada.

Yargltay'rn neye baktlgrnl da cok iyi biliyorum. $imdi esas olan savunma hakkrnrn

klsitianmamasl ve bir belgeye kar�1 duru�manrn herhangi bir a�amasrnda soz hakkrnrn verilmi�

olmasldlr. Bi2: 215. maddeyi her tanlk dinlendikten sonra 365 sanrk ve mOdafiine diyor. Bakrn

365 carpi avukatlan. <;:arpi demeyelim de artl avukatlan yanll�llkla."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Ben gurup diyorum. Sayrn Ba�kanrm ben

gurup diyorum."

Mahkeme Ba�kanr: "Bakrn bununla bu �ekilde kapsamll bir davada ba�a Clkllmasl

mOmkOn degil ve dava bu �ekilde de ilerlemez."

... Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Dogrudur. "

Mahkeme Ba�kanl: "Ama."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "0 zaman gurup yapallm."

Mahkeme Ba�kanl: "Ama hicbir �ekilde de biz bunlan klsltlamaya gitmeyecegiz. BOlOn

tanrklar dinlenip deliller okunduktan soma biz bu a�amaya kadar dinlenen tOm sanlk

savunmalannr. tanrk beyanlannr, duru�mada okunan belgelere ve belgenin icerigi de zaten

iddianamede aynntrll anlatllml�tl. Bunlara kar�1 size soz hakkl verilecek bunlar not alrn �u anda,

not alrn biriktirin. Zamanr geldiginde aClklamanlzl yaparsrnlz. Ba�ka tOrlO imkan."

Bir krslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Sayrn Ba�kanrm ne zaman? Bilinmeyen bir

zaman Sayrn Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Bilinmeyen zaman degil cok yakrnda. Yani 0 kadar uzak bir zaman

degil bu. Tanrklar bitecek, haftaya delilleri okuyacaglz. Ondan soma da size bu imkan tanrnacak

SlraSI geldiginde."

Bir klslm sanrk mOdafii Av. Celal Olgen: "Bitmez. Bu kadar tanrgrn dinlenmesi bitmeyecek

ki bu duru�ma a�amasrnda."

Mahkeme Ba�kanr: "HaYIr. Nasll bitmeyecek. Nasll bitmeyecek Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Peki. Peki efendim."

- Mahkeme Ba�kanr: "Yani. Yani ne var ne soruyoruz ki ne bitmeyecek yani. Olay belli."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Olay belli mi?"

Mahkeme Ba�kanr: "Soracaglmlz soru belli. Yani olay belli dedigimizde kaslt tanrklarrn

olay hakkrndaki bilgileri belli."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Tamam Ba�kanrm."
Mahkeme Ba�kanl: "Biz 0 her iki sanrgrn belli bir konusu var. Konuyu uzatmanrn bir

manasl yok."

Bir klSlm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Biz sozOnOzO carpltmak istemiyoruz. Yok

haylr, hayrr, haylr yani olabilir. Olay belli de diyebiliriz de."

Mahkeme Ba�kanr: "Bakrn biz yani olay belliden kastlmlz tanlga ne soracaglmlz belli."

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Anllyoruz efendim bu konl!da !!Clklama

yapmanrza gerek yok." "�
Mahke e ani: "$imdi Adil YorOk. Onu dinleyecegiz �u anda/Adil YorOk'On b�OlaY

hakkrndaki Ai' nedir? orada.ele gecen bazl veriler var. BU�Vi�erle i1�i1i. oraya imi�
koydugunu rdOn mO, ne zamandlr oradaydl? Bu, bu. Yoksa �rmdl butun a�am dakl

b:lgele' ! :9zd�KTm getirdi, kim golOrdO? Bunlan ilmiyor ki, niye biz bu larla

ug r . /'_______
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Bir klSlm samklar miidafii Av. Celal Olgen: "Efendim 0 zaman bizim sorulanmlzl da lotfen

siz bize verirseniz hazlrlar soruveririz onu efendim."

Mahkeme Baiikam: "HaYIr. Her tamgm olay hakkmdaki bilgisi smlrh bir konuyu igeriyor."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Celal Olgen: "Saym Baiikan bu konuda lartliimak
islemiyorum."

Mahkeme Baiikam: "Bakm biz lartliimak degil. Yani duruiimayl Baiikan yonelir. Biz size

gerekligi zamanlarda gerekli imkanlar lanmacak ve bu dosya da gerekli aiiamalar ge9ildiginde

hi9bir konuda sorulmamlii bir iiey kalmayacak. Merak etmeyin her iieyin zamam var. Baiika lOrlii

bu davayl ilerletmemiz miimkiin degil. Sizin dediginiz konuyla gidersek biz bir lamkla akiiam

ederiz burada."

Bir klslm samklar miidafii Av. Celal Olgen: "Bakm ben bir lamk demiyorum."

Mahkeme Baiikam: "Ama hi9bir iiekilde de bir sonu9 elde edemeyiz."

Bir klslm samklar miidafii Av. Celal Olgen: "Ben bir lamk demiyorum efendim. Ben 1.

Ordu da dinlenen lamklar bitti."

Mahkeme Baiikanl: "Tamam nolunuzu aim. Nolunuzu aim."

.. Bir klslm sanlklar miidafii Av. Celal Olgen: "Ama hepsi bilecek."

Mahkeme Baiikam: "lierde soruldugunda cevap verirsiniz. Belirtirsiniz. Baiika yapacak bir

iiey yok."

Bir klSlm samklar miidafii Av. $ule Nazlloglu Eral: "Saym Baiikanlm bir iiey soyleyebilir

miyim efendimT

Mahkeme Baiikanl: "Buyurun."

Bir klSlm samklar miidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Saym Baiikan yoklugunuzda hakikalen

Saym Ali Efendi Peksak lamklan da gayel sablrla dinledi. Bazen bir lanlkla akiiama kadar da

gittik. Ama savunma hakkmm klsilianmamasl yoniindeydi. Evel 0 iiekilde de bir uygulama yapll

kendileri. Ben bir iiey soyleyecegim iiimdi. Toptan bir cevap verme hakkl lamyacagmlzl

soylediniz. Yalnlz orada iioyle bir slkmtl var. Tanlklar Saym Mesleklaiilanmm soyledigi gibi

dinlendi ve ge9ti. Zabltlara ne ge9ligini bilmiyoruz. Saym Baiikan 0 zabltlar elimize ge9meden,

lamklarta i1gili zabltlar elimize ge9meden hi9birimiz lamklarla ilgili beyanda bulunmayacaglz. Bu

da bizim hakklmlzdlr."

Mahkeme Baiikam: "Tabi ki hakkmlz labi ki merak elmeyin."

Bir klSlm samklar miidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Tamklarm zabillara gegen beyanlanna

bakacaglz."

- Mahkeme Baiikam: "Tamam."

Bir klslm samklar miidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Ondan soma lamk ifadelerine kariil

beyanda bulunacaglz efendim."

Mahkeme Baiikanl: "Peki."

Bir klslm samklar miidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Hallrlalmak istedim. Teiiekkiir ederim."

Mahkeme Baiikam: "0 imkan tamnacak size, zabilian okuma imkammz lanmdlktan soma

21S'e gore de soz hakkl tanmacak. Soru sorma hakkml tanlyoruz zalen yani ondan soma

sadece bir degerlendirme yapacaksm, bu degerlendirme aym zamanda bir delil

degerlendirmesidir. 0 aiiamada yapabilirsiniz. Bu dava lek samkll bir dava degil ki lOm

aiiamalan bir bir gegelim. Yani miimkiin degil 0 aiiamayla bizim yiiriitmemiz. Peki yani herkes

sorarsa biz ogle edecegiz Avukal Bey liitfen ihsasa girelim. Buyurun." �
Samk Osman Kayalar ve bir klslm samklar miidafii Av. Kemal Yener S oglu: "$imdi bu

tamklann dinle mesinin siirecinde gordiigiimiiz bu tabi kamuya mal olm bir dava ancak bir

klslm medya tanlk beyanlan ile ilgili gergek olmayan yaymlar pillyor. Bu miinferiden

bizim miiv Imizi dogruda.n miivekkilimiz hedef almarak yapllmadl i9in biz bunlar�kmdaki

su9 d u nmlz hep geri gevriliyor. Ancak bunlar dogrudan liyeye kariil iiile n sU91ar

kaps m d�Pllglmz yargllamanm diiriistliigii ve adil yargllama kesi ihlal
J / I. L
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edilmektedir. Siz dogrudan etki altmda kaldlgmizi degerlendiriyoruz. Bu nedenle bu yaymlar

hakkmda da Saym Mahkemenin bir inceleme yaparak bu yaymlar hakkmda gereginin ifasl i"in

yetkili SavcllI�[lara SU" duyurusunda bulunulmasml talep ediyoruz."

Mahkeme Ba�kam: "Peki Beh"et Altmta� ve OgOn GOren kalsm bir de Adil YorOk'te

kOrsOye gelsin digerleri "Ikabilir. Biz sizi "aglracaglz. $oyle gelin. Evet Adil YorOk. Babamzm

ismi Yusuf."

Tamk Adil YorOk: "Dogru."

Mahkeme Ba�kam: "1977 Istanbul dogumlusunuz?"

Tamk Adil YorOk: "Dogru."

Mahkeme Ba�kanl: "Sivas Merkez, Aydogan nOfusuna kaYltllsmlz. GolcOk Ana as

Lojmanlan Levent A8 Apartmam GolcOkl Kocaeli de mi oturuyorsunuz?"

Tamk Adil YorOk: "$uan adres degi�ti efendim."

Mahkeme Ba�kam: "Hangi adreste oturuyorsunuz?"

Tanlk Adil YorOk: "Ihsaniye Merkez Mahallesi, 331. Sokak no. 11."
Mahkeme Ba�kam: "De oturuyorsunuz."

.. Tanlk Adil YorOk: "Dogru."

Mahkeme Ba�kanl: "Size verdigimiz sanlklann listesini okudunuz. Buradaki samklan da

gordOnOz mO?"

Tanlk Adil YorOk: "Evel."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki anladl. Bu samklarla herhangi bir akraballgmlz var ml?"

Tanlk Adil YorOk: "HaYlr yok."

Mahkeme Ba�kanl: "i"lerinde herhangi bir �ekilde aramzda menfaat "atl�masl olan
dO�manllk gibi veya herhangi bir ihtilaf olan var ml?"

Tanlk Adil YorOk: "Yok efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Yok. $imdi size bu dava ile ilgili olarak, samklar hakkmdaki dava ile

ilgili olarak GljlcOk Donanma Komutanllgmda 06.12.2010 tarihinde yapllan arama ile ilgili sizin

dosyaya gore 0 birimde "all�tlgmlz, istihbarat Biriminde "all�tlgmlz anla�llIyor. Onunla ilgili daha
once de ifadeniz altnml�. Bu konularla ilgili soru soracaglz ve bilginizde bunlarla slmrll oldugu

anla�IIIYor. NOfus hOviyet cOzdanml bize sundunuz. Buradaki fotografla �ahslmzln uyumlu

oldugu anla�llIyor. Bunu da denetlemi� old uk. $imdi bildiklerinizi dogru soylemek maddi

ger"egin ortaya "Ikmasl i"in gerekli bir �art. Bu onemli bir husus. Aynca yemin edeceksiniz.

Dogru soylememeniz halinde ya da bunun Mahkemece anla�llmasl halinde hakklmzda yasal

- i�lem yapllabilir. Olayla ilgili de �eyiniz verdik. Diger samklar ve dinleyicilerde biliyorlar. Yemin

ayakta ifa edilir. Ben orada bir yemin metni vardl vermi�tim. Geldi mi oraya? Bir tane daha

vereyim. 0 yemin metnine uygun olarak yemin etmeniz gerekmektedir. $u kOrsO de kalsm.

Bildiginizi dosdogru soyleyeceginize namusunuz ve vicdammz adma yemin eder misiniz?"

Tanlk Adil YorOk: "Tekrar edeyim mi?

Mahkeme Ba�kanl: "Evet bunu tekrarlaym �imdi."

Tanlk Adil YorOk: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdamm Ozerine

yemin ederim,"

Mahkeme Ba�kanl: "Peki buyurun. Siz arama yaplldlgl gOn orada mlydlmz?"

Tanlk Adil YorOk: "Evet oradaydlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki eger bu aramayla ilgili olarak ve "Ij«{n verilerle

kendinizin d� mda kalma ihtimali var ml, boyle bir �Opheniz var,rill?"
Tam YorOk: "HaYlr haYlr."

i e Ba�kanl: "Yok oyle bir �eyiniz varsa isterseniz "ekilme hakkmlzda mevcut
Ik) II Ygr.o.k-;cvel. Yok."

.-�-------
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Mahkeme Bai?kanl: "Oyle bir ihtimal yok diyorsunuz. Nasll oluyor orada 0 odayl kimler

kullanlyordu, 0 t;:uvallar ve it;:indeki verilen nasil oraya konuldu? Bunlarla ilgili bize anlatlmda

bulunabilir misiniz?"

Tanlk Adil YorOk: "0 konuda bilgim yok efendim."

Mahkeme Bai?kanl: "Ne biliyorsunuz oneelikle onu anlatln. Biz soma gerekirse size

sorular sorailm. Buyurun."

Tanlk Adil YorOk: "0 arama yaplldlgl gOn zaten oradaki verileri gordOk. Arama esnaslnda

t;:lktl. Ondan onee Nisan 2010 aylydl. Orada bir plan kaylptl ortada. 0 slrada bOtOn odalan,

dolaplan aradlk. 0 slrada herhangi bir i?ey bulamadlk klasorlerde. Cem <;:aglar Binbai?lmlZ yer

zeminlerine bakllmaslnda fayda oldugunu soyledi. $ube MOdOrO odasl ve malzemelerin t;:lktlgl

oda da biz bir arama yaptlk. 0 sirada odanln dip klsmlnda bir pOi?et t;:lktl. 0 pOi?etin it;:inde t;:ei?itli

haber dergileri vardl. Birkat;: kitap vardl. Onlan t;:lkardlk ve kenara koyduk. Ondan soma yaz

aylannda orada bir t;:aili?ma yaplldl. Kablo t;:aili?masl 0 sOret;:te orada herhangi bir materyal yoktu

zaten en son kapatlldlglnda da herhangi bir yabanel eisim yoktu. Herhangi bir ei?ya vesaire.

Ondan soma kapatlldl ta ki en son arama gOnO 0 t;:uvallann t;:lktlglnl gordOm."

Mahkeme Bai?kanl: "Arama gOnO orada mlydlnlZ, gorevli miydiniz?"

Tanlk Adil YorOk: "Evet, aki?am 4-4.5 araslnda denetlemeden gelmii?tim. Beht;:et

YarbaYlmlz 0 slrada odaya girii? yaptl. Boyle boyle savelilktan Savel Beyler geldi, odanlzl tertipli

dOzenli tutun dedi. <;:ekti diger ii?leri ile ilgilenmeye bai?ladl."

Mahkeme Bai?kanl: "Peki, 0 aramanln yapllaeagl dakikaya kadar size haber geldi mi 0

arama yapllaeaglna dair 0 mahalde. Siz Savel Bey oraya geldiginde mi fark ettiniz yoksa daha

oneeden arama yapllaeagl bilgisi geldi mi size onu tam anlayamadlm?"

Tanlk Adil YorOk: "Ben 4-4.5 araslnda birlige girii? yaptlm. Yaklai?lk saat 4:45 gibi odamda

idim. 0 slrada Beht;:et Yarbaylm geldi boyle boyle yani."

Mahkeme Bai?kanl: "Aramaya geleeekler."

Tanlk Adil YorOk: "Aramaya gelmii?ler, arama it;:in demedi. Savel gelmii?, bizim buraya da

gelebilir. Odalannlzl temiz, tertipli tutun dedi bu kadar."

Mahkeme Bai?kanl: "Peki, bu karo tai?lann altlndan t;:lkartllan t;:uvallann it;:erinde ii?te bir

klslm dijital veriler ve diger evraklar var. 0 oda, kim kullanlyordu oodaYI?"

Tanlk Adil YorOk: "Cem <;:aglar Binbai?lm oranln klSlm amiri. 0 donemde orada gorevli

olan Salih KOi?maz Astsubaylmlz ve Emin Baylak Astsubaylmlz 0 odayl kullanlyordu. Ben

gOvenlik klsmlnda Mustafa Ozdemir YOzbai?lm ile t;:aili?lyordum. Oraya sadeee brifing

hazlrlamak maksadl ile 1-1.5 saatlik bir sOre ii?te sabah ve aki?am olmak Ozere 0 sOret;:te sadeee

brifing hazlrlamak it;:in 0 mahale giriyordum."

Mahkeme Bai?kanl: "Klslma (bir kelime anlai?llamadl)"

Tanlk Adil YorOk: "Eve!."

Mahkeme Bai?kanl: "Peki, sizden bai?ka yani orada gert;:ek anlamda t;:a11i?tlgl oda orasl

olmaylp da get;:iei sOreler kullanan kat;: kii?i var 0 odayl?"

Tanlk Adil YorOk: "Get;:iei olarak dediginiz."

Mahkeme Bai?kanl: "Yani brifing hazlrlamak it;:in."

Tanlk Adil YorOk: "Bizim harieimizde kimse brifing haZirlamak it;:in orayl."

Mahkeme Bai?kanl: "Sadeee istihbarat klsml ml, istihbarata kari?1 koyma kl

Tanlk Adil YorOk: "Hepimiz tom i?ube mOdOrO harit;: tOm personel brifJllQhazlrlamak it;:in
odayl kullanlyordu."

Mahke Bai?k : "Yani istihbarat i?ubedeki tom personel 0 od.'!Y1 kullanabiliyordu."

Tanlk A '" uk: "Dogru, dogru."

Mahk �n1: "Hepsinde anahtar var ml bu odanln?"

T I . 0'" : "YNc"'
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Tanlk Adil YorOk: "Var."

Mahkeme Ba�kanl: "GOnOn herhangi bir saatinde istihbarat �ube mOdOrlOgOnde gorevli

personel 0 odaya gerebilir mi? Ornegin geee nobetinde 0 oda kapah ml?"

Tanlk Adil YorOk: "Kapall."

Mahkeme Ba�kanl: "Ka�ta kapanlyor?"

Tanlk Adil YorOk: "Ben ger�i normal nobet gOnlerinde 7-7.5 araslnda kurmay

ba�kanlmizin �Ikl� saati genelde 0 saatlerdi. 7-7.5 gibi zaten i�im bitmi� oluyordu, kendi odamda

bekliyordum zaten 0 hani i�im billigi saatlerde."

Mahkeme Ba�kanl: "Onun harieinde siz ornegin geee Donanma Komutanhglndan gelmek

istese, bizde bazen olur. $imdi tabi adliyeler yakln degil de iI�e adliyede �ah�lrken geee kafama

bir �ey taklhr. diyelim ki saat 7-8 gibi yemekten soma gider 0 dosyaya bakmak i�in adliyeye

gider odama girer �ah�lrIm. Sizde boyle bir �ey olur mu? Tek ba�lna gidip, 0 odaya girip."

Tanlk Adil YorOk: "HaYIr."

Mahkeme Ba�kanl: "Cah�ma imkanl olur mu?"

Tanlk Adil YorOk: "HaYIr."

Mahkeme Ba�kanl: "Ne engel buna?"

Tanlk Adil YorOk: "HaYlr, girer. Girmesinde bir problem yok. Normal a�aglda nobet�i,

kontrollumbaragzlndan girdikten soma normal �eyine girer, odaya."

Mahkeme Ba�kanl: "Bunun bir kaydl olur mu? Mesela Donanma Komutanllglna mesai

hariei siz gilliniz, �ah�mak istiyorsunuz. Diyelim ki saat 8'de g'da girdiniz. Bunun kaydl tutulur

mu?"

Tanlk Adil YorOk: "Giri� kaydlnlz var. KartlnlZI okutup a�aglda giri�te kartlnlZI okutup."

Mahkeme Ba�kanl: "Mesai dl�lnda da giri� kaydl tutulabilir."

Tanlk Adil YorOk: "Tabi tabi."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu �ekilde lumbaragzlndan giren herhangi bir personel oraya girme

hakkl olan personel mesai saatleri dl�lnda da bu odaya girebilir."

Tanlk Adil YorOk: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki, koridor gozleniyor mu kameralar ile?"

Tanlk Adil YorOk: "$ube mOdOrOmOzOn odaslnln on taraflnda bir kamera sistemi var.

Oradan gorOrse, obOr taraftan dola�lr ise goremez."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani kapi gozlenmiyor mu tam olarak?"

Tanlk Adil YorOk: "Tam bizim tarafa 2 tane giri� kapisl var. Bir tarafta bildigim kadan ile

kamera olmamasl gerekiyor diger klslmda. Bir tarafta var."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki, klasor 71 dizi 260'da 3. davanln klasor 71'1. Bu konu ile ilgili

olarak Istanbul Cumhuriyet Ba�savelhglnda 12.01.2011 tarihinde ifade vermi�siniz."

Tanlk Adil YorOk: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Ifadenizde herhangi bir �eli�ik durum yok. Orada da arama yapllan

yer benim gorev yaptlglm istihbarat �ube mOdOrOnOn gorev mahalidir. Aneak bu nobet mesai

saati bitimi olan saat 18:00'dan soma yakla�lk 1-1.5 saat sOren bir nobellir. Yani 0 saatler az

onee dediginiz gibi 7.5, kurmay ba�kanl �Ikana kadar orada brifing hazlrhyoruz demi�siniz."

Tanlk Adil YorOk: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Yine ba�ka bir soruda benim gorev yaptlglm donemde 2010 ylh

Nisan aylnda infazl gereken bir Emasya planl kaylp oldugu anla�lldl. TOm per vraklan

klasorlerin alllni aradl, planl bulamadlk. Daha soma Cem Caglar Binb m 0 tarihte ube

MOdOrlOgOne vekal baklyordu. Kendisi �ubenin zemininde ara a yapllmaslnda fa da

olaeaglnl soyled' unun Ozerene Savelhgln arama yaptlgl odanln ze ininde duvara yakln k' �e

klsmlnda b an zemindeki bOyOk ah�ap kaplama vantuz yardlml . e kaldlrlldl. Zeminde po et

i�erisind �rihli habe!-dergileri ve kitaplar �Iktl. Aradlglmlz plan burada bulama}lllk. Bu ay

ile il . �t1fe eem--1;aglar Binba�lmlza rapor yerildi �eklinde Iklamada bUh,mmu�su uz.

/�� =� 9
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2010 ylh Agustos aymda da hareket merkezi tamamen tadilata almdl. Kablolama ihtiyae1an

sebebi i1e l}ubenin zemini tamamen kaldmldl. Burada herhangi bir materyal yoktu 0 tarihte.

9ahl}malar tamamlandlktan soma tekrar eski haline getirildi. Ancak Arahk aymda Savclhglmzca

yapllan aramada bulunan materyallerin ne zaman, kim tarafmdan yerlel}tirildigini gormedim. Gizli

bOlmenin yapllmasmm herhangi bir amaca yonelik olmadlgmdan bahsediliyor. Ele geeirilen

materyallerin ieeri hakkmda bilgi sahibi degilim. Bunlar l}ubeye gelse bile IKK klsmma gelir.

Benim gorev itibari ile bu tor belgeleri gOrmem mOmkOn degildir. Siz hangi klsmmdasmlz

istihbaratmT

Tamk Adil YOrOk: "GOvenlik klslm."

Mahkeme Bal}kanl: "GOvenlik bOrosundasmlz. Yani gOvenlik klslm amirliginde gorevli

astsubaysmlz."

Tamk Adil YorOk: "GOvenlik klslm amirliginde eahl}an astsubaYlm."

Mahkeme Bal}kam: "Idari sorul}turama al}amasmda da bir ifade vermil}siniz."

Tanlk Adil YOrOk: "Evet."

Mahkeme Bal}kam: "Askeri Savclhkta. Daha dogrusu Hakim Binbal}1 adli mOl}avir mi

-. Gokhan Duran adli mOl}avirce alman ifadeniz var."

Tamk Adil YorOk: "Evet."

Mahkeme Ba!ikam: "Dogru mu ifadeniz kabul ediyor musunuz 07/12/2010 tarihinde bir

ifade vermi!isiniz."

Tanlk Adil YorOk: "Evet efendim. Orada sadece bir hususta 0 ifadede bir hususta bir

personel i1e ilgili elektrik teknisyeni personel vardl. 0 personel 0 anda arama esnasmda ben

gidip eaglrdlm. 0 slrada bu oiaYI ettim, edecegim gibi bir !iey sOylemi!iti. Onu olay somasmda

ben bunu amirlerime rapor edecegim olarak daha soma dOzeltti. 0 yOzden savunmada beyan

etmedim. Orada ayn yeten l}ey olmasl gerekiyor bu pOl}etlere benzer bir pO!iet Kemalettin Yakar

Binbal}lmlZm IKK klslm amirliginde gormOl}tom ama 0 an hatlnma gelmedi l}eyde Savclhk

sorgusunda."

Mahkeme Ba!ikam: "Evet. Onun ile ilgili diyorsunuz."

Tanlk Adil YorOk: "Onun haricinde."

Mahkeme Ba!ikanl: "Bakahm ifadenize. Nisan 2010 ayl ieerisinde Emasya plammlz

kaybolmasl olayl nedeni ile !iube ieerisinde bir arama gereeklel}tirildi. Bu esnada (bir kelime

anla!illamadl) odasmm yOkseltme taban tablalannm altma malzeme kondugunu, onlara da

bakllabilecegini soyledi. Ancak ben kimin soyledigini l}u anda hatlrlamlyorum. Giri!ie gOre solda

... odanm orta tarafmda duvar gibi klsmmda kaplama kaldmldlgmda bir pO!iet ieerisinde bir taklm

dergi ve kitaplann oldugunu gordOm. Bu slrada yanlma Erdine Astsubay sanmm istihbarat

!iubede eah!ilrken l}uan Ege Deniz Bolge Komutanhgma atanmll} olan Birol Astsubay da

yammlzda idi. Bu p0!ietin ieerisine baktlk. Ben Erdine Astsubaya bunlar ne diye sordugumda

kendisi bana bunlann dergi oldugunu ve yer olmadlgl iein konuldugunu sOyledi. Bizde durumu

Cem Binba!i1ya rapor ettik. Kendisi 0 slrada !iube miidOr vekili idi. Kendisi Kemal Binba!ilya

i1etecegini soyledi. Ben bu tip dergi ve kitaplar gOvenlik klsml ile i1gili degildir. Daha eok IKK

klsmma incelenmek Ozere gonderildigini biliyorum. Bu olaydan soma sanmm Haziran 2010 aYI

ieerisinde harekat ve istihbarat katlnda bir tadilat il}i yaplhyordu. Bu il}lem slrasmda bUlOn zemin

dO!ieme kaplamalan kaldmlml!itl. Ben 0 esnada gerek singit odasmda gerekse istihbarat

bolOmOnde bu tip SavClhgm el koydugu torbalara benzer l}eylere rastlamadlm. Bu odaya

girmeye yetkili personel bellidir. Bunun haricinde odaya temizlik maksadl' emlz I . girer.

Bunun dl!imda e k ah!iveri!ii iein personel girdigini de biliyorum. Za n girenlerde zi retei

defterine k llir. Vine ba!ika bir soruya verdiginiz cevapta; ben avcllrkea el konul bu

malzemel :pir klsmmm 06/12/2010 tarihinde Savclhk aramasl apllacagl esnada sa mm

Kem . I l,\mJO--S"t> Kaslm'da goreve gittigi tarihten yaklal}lk 1 2 hafta once Od� a bu
. -Konuldugu p0!ietlere benzer p0!ietler oldugunu go dOm. 1-2 tane si h ol}et

I _ , \ � •

10

,.



-.

-.

T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK 250 MADDESi ILE YETKiLI ) CELSE TARIHi
01.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:89 Sayfa:11

yerde duruyordu. Vine masanm Ozerinde arama slrasmda ele ge�irllen oda spreyi benzeri alet

gormO�tOm. Ancak ben Kemal Binba�1 odasmda gordOgOm po�etler i�inde ne oldugunu

bilmiyorum. Ancak arama slrasmda ele ge�en po�etlere benziyorlardl. Singit odasma ne �ekilde

konuldugunu gormedim, bilmiyorum. Ben malzemeleri gordOgOmde Kemal Binba�1 ile aramlzda

herhangi bir konu�ma ge�medi. Ancak kendisi bunlar bir �ey degil diye bir soz soyledigini

hatlrhyorum. Bu malzemeleri gordOgOm slrada 0 odada Erdin� Astsubay bulunmakta idi. Ben bu

olaym ne �ekllde ihbar edildigini bilmiyorum. Ancak dOn yani 06/12/2010 tarihinde yapllan arama

esnasmda do�emenin kaldlnlmasl i�in vantuz istenmi� ve bu nedenle elektrik ustasl memur

aranml�, memur gelmeyince Cem Binba�1 bana vantuz ahp gelmemi soyledi. Bende bodrum

katma indim. I) esnada elektrik ustasl arkada� bodrum katlnda elinde vantuz ile gordOm. Kendisi

bana �uan hatlrladlglm kadan ile ben zaten do�emenin altmda bir �eyler oldugunu Celil

Astsubay lie birlikte gordOm ve bunu Zafer Astsubay'a soylemi�tim dedi."

Tanlk Adil YorOk: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Dogru mu bu ifadeniz bu �ekilde."

Tanlk Adil YorOk: "Dogru."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki, benim size �u anda akhma gelen ve sorabilecegim �eyler

bunlar. Evet, sormak isteyenler varsa."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Sorabilir miyim?"

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun Hakim Bey."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "2009-2010 yilian arasmda istihbarat �ube mOdOrlUgO

gOvenlik klSlrTI amirliginde mi �ah�lyordunuz?"

Tanlk Adil YorOk: "Dogrudur."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bunu beyan ettiniz."

Tanlk Adil YorOk: "Eve!."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Istihbarat �ube mOdOrlOgOnde diger 2 tane daha klslm

amirligi vardl, iKK ve istihbarat klslm amirligi �ekli ile."

Tanlk Adil YorOk: "Dogrudur."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Sizin klSlm amiriniz komutan olarak Mustafa Ozdemir'di."

Tanlk Adil YorOk: "Dogrudur."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Evet, �imdi 2009-2010 yilian arasmda burada �ah�tlgmlz

donem i�erisinde karolar toplam ka� kez kaldlrlldl?"

Tanlk Adil YorOk: "Benim bildigim bir 0 olayda Emasya planl kaylpken kaldlrdlglmlz bir de

harekat ba�kanhgl i�te harekat merkezi tadllata ahndlgl zamanl biliyorum bir de arama

esnasmdakini."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "�imdi biraz onceki ilk beyanlnlzda 0 Emasya planlnm

kaybolmasl ile ilgili olan aramada karonun kaldlrlldlglnl beyan etmediniz."

Tanlk Adil YorOk: "Yok kaldlnldl."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Po�etler bulundugu �ekli lie. Karolar kaldlrllml� mlydl?"

Tanlk Adil YorOk: "Karonun bir tanesini kaldlrdlk orada po�et �Iktl."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Sizin �all�ml� oldugunuz gOvenlik klSlm amirliginin alt

zemini de yOkseltllmi� zemin �ekli ile miydi?"

Tanlk Adil YorOk: "HaYlr, normal fayans."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Oyle degil miydi? Peki yOkseltilmi� zemin ozel olarak

haZirlanml� bir bolOm mOydO?"

Tanlk A I . uk: "HaYlr, normal."

aye . mAli Efendi Peksak: "Ar�iv olarak veyahut da herhangi l)i{ama� lie yapllml� �ir
bolOm .. ii?,

nlk il rQtiik:riaYlr, binanm mimari olarak sag ve sol k

. �Oton binanm tamaml bu �ekilde."

II
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Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Eve!. $imdi kendi gorev yeriniz gOvenlik klslm amirligi.

Nobel i�inde bazi zamanlar bu aramanm yapllml!;l bulundugu yerde sizde ayda 4-5 kez nObel

luluyorsunuz."

Tanlk Adil YorOk: "Dogru."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bu nobel lulma anmda oradaki bilgisayarlara yahul da

dokOmanlara, var olan belgelere ula!;lma, eri!;lme imkanmlz var ml?"

Tanlk Adil YorOk: "Sadece normal bilgisayanna eri!;lme imkanlmlz var."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Birden fazla bilgisayar ml vardl?"

Tanlk Adil YorOk: "Evel, labi."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Birden fazla 0 var olan 0 bilgisayarlann ag sislemi ilibari

ile hepsi aynl mlydl yoksa birinde internet var digerinde kurum i�i durum nedeninde."

Tanlk Adil YorOk: "Ashnda."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Veya gOvenlik nedeni ile farkll bir uygulama ml vardl?"

Tanlk Adil YorOk: "Ag sistemine ait olanlan zaten kendi !;lifre ve kullanici ile a�lyorsunuz.

Nobet brifing bilgisayan da normal, orada da en son zaten !;ley klsmma ge�mi!;llik, orada da

.. kendi kullanici adl ve !;lifre ile a�ma !;leyi ile. Herkes kendi kullanici adl ile a�lyordu bilgisayan."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Sizin bu nobet anmda veya buradaki 0 bilgisayan

Kemalettin Yakar'm kullandlgml ya da sizin !;lifreniz ile kullanmasl !;lekli ile bir uygulama var

mlydl?"

Tanlk Adil YorOk: "0 �ok nadir hani !;lifresini unuttugu zaman."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Slkhk ile unutma !;lekli ile bir durum hasll oluyor muydu?"

Tanlk Adil YorOk: "Yo haYIr."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Olmuyordu peki. Personel arasmda herhangi bir

uyu!;lmazhk yahul da �eki!;lme var mlydl, problem var mlydlT

Tanlk Adil YorOk: "Yok bildigim kadan ile yok. En aZlndan bizim klslm amirligimizde boyle

bir problemimiz yoktu."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam Ba!;lkanlm."

Mahkel11e Ba!;lkanl: "Evel, Kemalettin Yakar'a verelim."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Emasya planmm veya i!;lte bro!;lOrOn, evrakm ne ise 0, aramasl

ile ilgili zemin altmda, altma bakllmasmm soylendigini ifade ettiniz. $imdi bu yOkseltilmi!;l zeminin

aralannda normalde bO!;lluk var ml, oraya durup dururken bir evrak veya kalem, silgi herhangi bir

!;ley dO!;lebilir miT

... Tanlk Adil YorOk: "HaYlr."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Bu Emasya ile ilgili yazl!;lmalar hangi klsmm gorev alanina

giriyorT

Tanlk Adil YorOk: "0 donemde Cem Binba!;llmlZ ve."

Sanlk Kemalettin Yakar: "$ube mOdOrO oldugu i�in 0."

Tanlk Adil YorOk: "$ube mOdOrO oldugu i�in evraklar ona geldi. 0 a�lp boyle bir durumu

idari i!;llemler olarak (mikrofona konu!;lulmadlgl i�in anla!;lliamadl)."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Evet, Emasya ile ilgili yazl!;lmalar gOvenlik klslm amirliginin

kontrolOnde. $imdi sizin odanlz yOkseltilmi!;l zemin degil. $imdi bir kaylp var, onun aranmasI i�in

3, dOzelliyorum 2 yan odadaki zeminin altma bakllmasl soyleniyor. Oraya bakllmasmm,

soylenmesinin nedeni oranm zaman zaman malzeme konmak i�in kullanllml!;l 01 Ir? Bu

yOzden mi soyleniyor oraya yani orasl zaman zaman kullanlhyor ki boyl Ir !;ley soyl nmi!;l.

Gidip bir de o)flya ba enmi!;l. Yoksa durup dururken dO!;ler mi oraya?

TanlkJ1.di rOk: "Yani 0 zamanda ben 0 durumu bilmiyorum,.,zaten. Cem Binba!;l/ boyle

bir !;ley soyle . mde de ben biraz ilgin� gelmi!;lti."

S Kemalettin Yakar: "Peki, Adil Aslsubaylm dl!;l bir�klerden gelen eVraltlar kim

,,, d..!gyW,,"7�
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Tanlk Adil Yoriik: "Idare nobet9i, haftahk nobet9i idare astsubayl tarafmdan yaplhyordu."
Samk Kemalettin Yakar: "Evet. KaYlt ii?lemi nasll yaplhyordu? Bir evrak geldi, ne

yaplyordunuz?"

Tanlk Adil Yoriik: "Ai?agldan idare genel evraktan evraklan ahp yukanya 91klp norma!."

Samk Kemalettin Yakar: "Bilgisayara kaydediyordunuz onu."

Tamk Adil Yoriik: "Evet dogrudur."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Nesini kaydediyordunuz?"

Tanlk Adil Yoriik: "Sadece tarih, saYl, geldigi makam, gittigi makam."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Konusu."

Tamk Adil Yoriik: "Evet."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki, kaylt ii?leminde gelen imzah evraklar scanner'den taramp
bilgisayarda saklamyor muydu?"

Tamk Adil Yoriik: "HaYlr."

Samk Kemalettin Yakar: "0 i?ubede bu i?ekilde evraklan scanner ile taraylp saklayan bir

personel gordiiniiz mii?"

Tanlk Adil Yoriik: "HaYlr gormedim."

Samk Kemalettin Yakar: "Peki."

Mahkeme Bai?kam: "Bir miisaade eder misiniz, kiirsiiyii 9apraz gevirelim. Siz hem bizi

rahat gorebilin hem soru soran sanlklan gorebilin. <;:apraz gevirelim kiirsiiyii miimkiinse 45

derece."

Samk Kemalettin Yakar: "Bai?kanlm tekrar soruyorum."

Mahkeme Bai?kam: "Soruyu anlayabilmeniz i9in oraya bakm, cevap verirken bize dogru

doniin."

Tamk Adil Yoriik: "Tamam."

Mahkeme Bai?kanl: "Buyurun."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Tekrar soruyorum 0 soruyu. 0 i?ubede bu i?ekilde evraklan

scanner ile taraylp saklayan bir personel gordiiniiz mii?"

Tamk Adil Yoriik: "Gormedim."

Samk Kemalettin Yakar: "Peki, biraz once Bai?kammlz bir ifadelerinizi okudu Savclhktaki.

Bu ifadelerin dogru oldugunu soylediniz."

Tamk Adil Yoriik: "Evet."

Sanlk Kemalettin Yakar: "<;:ok dikkat gekici bir hususu esasmda benim de soracaglm

konu. $imdi �oyle bir cevap veriyorsunuz, diyorsunuz ki; bu tor dokiimanlar i?ubeye gelse bile

iKK klsmma gelir. Bu cevabm sorusunu hatlrhyor musunuz i?u anda?"

Tamk Adil Yoriik: "0 slrada adli miii?aviriere de bu evraklar nereye gelir tarzl."

Samk Kemalettin Yakar: "Savclhk ifadeniz bu. Soruyu hatlrlamlyorsamz 90k klsa

hatl rlatacag 1m."

Tamk Adil Yoriik: "Tamam."

Samk Kemalettin Yakar: "Ergenekon, soruyu aynen i?oyle; Ergenekon teror orgiito irticai

ile eylem plam, kafes eylem plam, amirallere suikast, poyrazkoy, balyoz darbe plam kastedilerek

soz konusu sorui?turmalar i1e ilgili binlerce veriyi ihtiva eden hard disklerin ve belgelerin sizin de

gorev yaptlgmlz odadaki zemin kaplamalar alllnda bulunan gizli bolmelere ..sak18nl,,�m

maksadl nedir? Malzemelerin saklanmasmm maksadl nedir? Malzemelerin s anmasmda siz

roliiniiz oldu mUi? de bir soru sorulmui? Sizde buna cevabml n igerisinde; bu tOr

dokiimanlar i?u gelse bile IKK klsmma gelir demii?siniz. $imdi b kapsamda soruyoru, ,.

Donanma utanhgmda 9al1i?tlgmlz siire i�risinde iKK klsmmm eror orgiitlerinin, suik'lst
.timlerin' , laYlcllarmm yazl biirosu gibi 9ahi?tlgma dair bir espitiniz veya du�umJ;uz
var mid ." .�..--

a II Yoriik: "HaYlr yok."
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Sanlk Kemaletlin Yakar: "IKK klsmma gelirdeki kastmlz nedir?"

Tanlk Adil YorUk: "Ben oradaki �eyde akllmlzda hep 0 �Ikan benim gordUgUm �ey

dergiler vesaireler oldugu i�in asllnda ben ona cevap vermek istemi�tim. 9UnkU diger materyalin

i�erigini bilmiyorum. Biraz orada da heyecandan soruyu da anlamadlk zaten. Cevablmdaki ama�

oydu. Direkt 0 sizin bahsettiginiz 0 cUmlede okudugunuz gibi teror orgUlU vesaire gibi hi�bir �ey

zaten oyle bir �eyi kabul etmemiz yanll� bir �ey."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki, davaya ili�kin klasorleri inleyebildiniz mi yani bir bilginiz

var miT

Tanlk Adil YorUk: "HaYlr."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "$imdi Saym Ba�kanlm teknik takip tutanaklarlnda benim

aleyhime dikkat �ekici bir husus olarak belirtilen ve Emniyet tarafmdan alb �izilen bir konu�ma

var. MUsaadeniz ile bu konu�maYI hatlrlatmak istiyorum. $imdi �oyle bir konu�ma yaplyorsunuz;

bugun i�te idari tahkikatla adamm malzemenin sahibi oldugunun �eyini okuduk. Pek i� a�lcl

�eyler vermemi� yani.Oraya koyan falan. Ne bileyim hakll �Ikar i�te bilmiyorum. Kimden gelmi�,

diger klslmlardan gelmi�tir falan i�te boyle salak sa�ma. Bu konu�maYI hatlrllyor musunuz?"

Tanlk Adil YorUk: "Evet."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "$imdi bu konu ile ilgili 0 zaman sorumu soraYlm. Istihbarat IKK

gUvenlik �UbE! mUdUrlUgUnde istihbarat ozetleri, Yunanistan'a ait katais famabion tatbikatlarl,

modemizasyon faaliyetleri, sahil gozetme radarlarl ve bunun benzeri konular hangi klslmm

gorev alanma girmektedirT

Tanlk Adil YorUk: "Istihbarat klslm."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki, gUvenlik kameralarl ve ekipmanlarl hangi krslmm gorev

alanma girmektedir?"

Tanlk Adil YorUk: "GUvenlik klslm."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Bakln orada �Ikan malzemelerin kime ait oldugunu soylediniz.

Ben de ifadelerimde bunlarl belirtmi�tim. DolaYlsl ile ifadelerimin neresi salak sa�ma ve tutarslz

anlamadlm. Bakm bilmiyor olabilirsiniz ama bilmediginiz konularda bir ba�kasml su�layacak

�ekilde ifadelerde bulunmanlzm ozel bir sebebi var miT

Tanlk Mil YorUk: "HaYlr yok."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Herhangi birisi tarafmdan bu �ekilde ifadede bulunmanlza

yonelik yonlendirme yaprldl ml?"

Tanlk Adil YorUk: "HaYlr yapllmadl. Olaym bizleri zorda, hepimiz zora girdik sizler gibi. 0

anm sinir ile konu�ulmu� bir gorU�me."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Peki, �ok klsa bir soru soracaglm Adil Astsubaylm. 9all�tlglmrz

sUre zarfl i�erisinde benim herhangi bir orgUte Uye oldugumu, yardlm yatakllk yaptlglml, illegal

bir olu�um i�inde bulundugumu ve illegal bir faaliyetle bulundugumu gordUnUz mU?"

Tanlk Adil YorUk: "Kesinlikle haYlr."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Duydunuz mu?"

Tanlk Mil YorOk: "HaYlr."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Hissettiniz mi?"

Tanlk Adil YorUk: "HaYlr."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Adil Astsubaym sizden ozel aracmlZI hie;: aldlm ml hatrrllyor

musunuz?"

Tanlk Mil YorUk: "HaYIr."

Sanlk Kemale . Yakar: "Ozel aracmlZI sizden hi� aldlm ml hatlrllv6r musunuz?"

Tanlk d' rUk: "HaYIr."

Sanl emalettin Yakar: "Peki, size benim ile ilgili olara� herhangi birisi 0 ismi
verme �ada, Kemalettin Binba�lya bu ismi vermemeyi urada �imdi. malettinBinba�" a�19Tl1e bir CD atar, ba�m belaya girer tarzmda 'r ikazda bU'Uiu muT i

=t:rtG
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Tanlk Adil YorOk: "Evet, bulunuldu."

Sanlk Kemalettin Yakar: "$imdi 0 ismi soyleyin."

Tanlk Adil YorOk: "Mustafa YOzba�lm."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Te�ekkOr ederim. $uan i�in ba�ka sorum yok."

Sanlk Faruk Dogan: "Biraz once sizin bulundugunuz, sizin klSmlnlZIn degil ama Donanma

Komutanhglnln diger bolOmlerinde de yOkseltilmi� zemin oldugunu, bOyOk ol�Ode yOkseltilmi�

zemin oldugunu belirttiniz. 0 karargahta �all�an biri olarak bu zeminlerin altlna malzeme

depolandlgl, ar�iv gibi kullanlldlglnl gordOnOz mO, hi� �ahit oldunuz mu boyle bir �eye?"

Tanlk Adil YorOk: "HaYIr."

Sanlk Faruk Dogan: "Nobet i�in istihbarat klslm odaslnl kullandlglnlzl soylediniz. Bu

istihbarat klslrn odaslnln bir camekanl, caml falan yok herhalde. Kapisl camh falan degi!."

Tanlk Adil YorOk: "Evet."

Sanlk Faruk Dogan: "I�eride �ah�lrken, kaplyl kapatlp i�eride �ah�lrken kimsenin sizi
dl�andan gorrnesi mOmkOn mO?"

Tanlk Adil YorOk: "Degi!."

Sanlk Faruk Dogan: "Odaya giren herkesin kaydl ahndlglnl hatta temizlik�inin bile

yazlldlglnl soylediniz. Bu tutulan ciddi bir kaylt mldlr yoksa sadece temizlik�inin kaydl ahnlyor

digerleri gozardl edilen kaYltlar var ml?"

Tanlk Adil YorOk: "Ben kendi nobetlerimde buna ozellikle dikkat ediyordum yani oraya

girip �Ikanlan kontrol etmek amaci ile."

Sanlk Faruk Dogan: "Diger nobetler i�in bir soyleyebileceginiz bir �ey yok mu?"

Tanlk Adil YorOk: "Yok."

Sanlk I=aruk Dogan: "Donanma Komutanhgl Karargahlna girerken ve �Ikarken OsWnOz,

yanlnlzda getirdiginiz �antanlz aranmakta mlydl?"

Tanlk Adil YorOk: "Evet."

Sanlk Faruk Dogan: "Aramalar esnaslnda X-Ray cihazl kullamllyor muydu?"

Tanlk Adil YorOk: "Evet. Kaplda X-Ray cihazl var."

Sanlk Faruk Dogan: "X-Ray cihazlndan bahsediyorum manyetik detektorden degi!."

Tanlk Adil YorOk: "Pardon �antalanmlz i�in yok."

Sanlk Faruk Dogan: "YOkseltilmi� zeminlerin a�llmaslnda kullanllan ve teknik klslmda

bulunan 2 vantuz aletinin haricinde ba�kaca bir birimde vantuz oldugunu biliyor musunuz?"

Tanlk Adil YorOk: "Bilmiyorum, gormedim."

Sanlk Faruk Dogan: "Peki, teknik sistemlerin elinde mevcut vantuzlar aldlglnda 0 birime

ait personel birlikte gelir miydi yoksa ahp uzun sOre birimde muhafaza edildigi oldu mu, �ahit

oldunuz mu?"

Tanlk Adil YorOk: "Biz sadece 0 Emasya plam kaybolunca �aglrdlk onda da personel biz

ile beraber geldi, a�tl."

Sanlk Faruk Dogan: "Yani sormak istedigim �u; nobet tutarken gozOnOze �arpml�t1r.

Karonun OstOnde vantuz devamh duruyor muydu mesela?"

Tanlk Adil YorOk: "Haylr, haYIr."

Sanlk Faruk Dogan: "Kablo onanml sOresince bu Kaslm aylnln ba�lnda kablo slkl�masl

oldugu soyleniyor malum. Donanma Komutanllgl MEBS ba�kanhgl veya istihbarat �ube

�ah�anlannln ortak kontrolOnde mi yaplldl? Bunlara nezaret edenler oldu mu mesela Ibrahim
Oz�elik Binba�1 gibi Hakan Mete Astsubay veya Cemal Ozdemir Ostegmen . '.

Tanlk Adil YorOk: "Bilgi sahibi degilim ben 0 konuda. 0 gOn denet edeydik �onk�."
Sanlk a ogan: "Orada degildiniz. istihbarat klsmlna It bOtOn istihbara �ube

�ah�anlannd ahtar oldugunu soylediniz. Bu anahtann kaybolm Sl durumunda Slflr umara

bir anahtar' veya kllavuz anahtar ile a�llabilecek cinsten bir kilit mi di bu kilit?"

'� Y�al basit bir kilit var OstOnde."

� ��
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Sanlk Faruk Dogan: "Yani 0 maymuncuk dedigimiz veyahut da slflr numara anahtar."

Tanlk Adil Yoriik: "Teknik olarak bilgim yok ama normal bir tane asma ufak bir kili!.

Normal evimizde kullandlglmlz kapi kilitleri mevcu!."

Sanlk Faruk Dogan: "22-29 Kaslm haftaslnda siz herhalde l;leyde idiniz, Donanma

Komutanllglndaydl n1z."

Tanlk Mil Yoriik: "27."

Sanlk Faruk Dogan: "22-29 Kaslm 2010."

Tanlk Mil Yoriik: "Eve!."

Sanlk Faruk Dogan: "0 hafta personelin gel;litli yerlerde gorevli oldugu biliniyor."

Tanlk Mil Yoriik: "Eve!."

Sanlk Faruk Dogan: "$ubede kalanlar kimlerdi hallrlayabiliyor musunuz?"

Tanlk Adil Yoriik: "Cem Binbal;ll olmasl, Cem Binbal;ll olmayabilir 0 Istanbul'da idi galiba.

Behget Yarbaylm, Erding Astsubay denetlemelere ben ya Emin Astsubay ile ya da Salih

Astsubay lie denetlemelere gidiyorduk herhalde."

Sanlk Faruk Dogan: "Eve!. Bilgisayar kullanlm yetkiniz yonetici seviyesinde miydi?"

.... Tanlk Adil Yoriik: "HaYIr."

Sanlk Faruk Dogan: "Daha once kurum veya l;lahsi imkanlannlz ile bilgisayar kullaniclsl,

programcisl veya benzer nitelikli herhangi bir egitim aldlnlz ml? Bilil;lim teknolojileri ile herhangi

bir l;lahls veya firma konusunda ozel ilginiz ya da irtibatlnlz var ml?"

Tanlk Adil YorOk: "HaYlr yok."

Sanlk Faruk Dogan: "Herhangi bir anza oldugunda yazlmsal veya donatlmsal,

bilgisayarlar lie IIgili veya bllgisayarlann kablo demetleri ile ilgili. Kim mOdahale eder?"

Tanlk Adil Yoriik: "MEBS personeli."

Sanlk Faruk Dogan: "Oraya rapor ediyorsunuz."

Tanlk Adil Yoriik: "Hlhl."

Sanlk I=aruk Dogan: "Sizin klsmlnlzdan bu kablo slkll;lmasl ile ilgili herhangi bir l;likayet

gilti mi bizim bllgisayarlanmlzda problem var, bir bakar mlSlniZ gibi?"

Tanlk Adll Yoriik: "HaYlr."

Sanlk Faruk Dogan: "istihbarat klsmlnln kaplslnda yetkisiz l;lahlslann giril;linde nobetgi

personeli ikaz etmek iizere bir alarm veya ozel uyan sistemi var mlydl?"

Tanlk Adil Yoriik: "Hallrlamlyorum ben bu konuda. Herhangi bir ikaz sistemi yoktu. Ama

girmeye yetkili personellistesi var."

... Sanlk Faruk Dogan: "Yani izinsiz bir giril;l oldugunda al;lagldaki nobetgi subayllglnda galan

bazer gibi demek istiyorum veya galll;llyor muydu, vardl da galll;llyor muydu acaba, galll;lmiyor

muydu?"

Tanlk Adil Yoriik: "Vardl ama galll;lmiyordu pardon dogru hallrladlm."

Sanlk Faruk Dogan: "Bunun devre dll;ll blrakllmaslnln nedenini biliyor musunuz?"

Tanlk Adil Yoriik: "HaYlr bilmiyorum."

Sanlk Faruk Dogan: "Aramada bulunan torbalar ve iginde bulunan diger malzemeler igin

DNS, Swap, parmak izi aral;lllrmasl yaplldl ml veya karl;lllal;ltirma yapmak maksadl lie sizden

ornek allndl ml?"

Tanlk Adll Yoriik: "HaYlr."

Sanlk Faruk Dogan: "Kag Ylldlr istihbarat gorevlerinde galll;llyorsunuz?"

Tanlk Mil Yoriik: "2002 yllindan beri."

Sanlk Faruk D -an: "Nispeten tecriibeli bir istihbaratglslnl aiyeblliriz. Slnlf, gorev

yaptlglnlz yerl .. ri ile Deniz Kuwetleri personelinin olasl y, sadll;ll faaliyetlerinden II

haberdar olae elki kil;lllerden biri de olabilirsiniz. �izin b.alyoz, uga, oraj , sakal.. )tIrl;laf.a

veri len s��planlan konusunda dava onceslnde blr duyu nuz, herhangl;j1$ir l;lekllC1e

bilgini
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Tamk Adil YorOk: "HaYlr bilgim yok."

Sanlk Faruk Dogan: "6 Arahk 2010 gOnO 155 Polis ihbar hattma gorOlen ihbar eleklronik

poslasml siz yazmli} olabilir misinizT

Tamk Adil YorOk: "HaYIr."

Samk Faruk Dogan: "Yazam lanlyor musunuz, biliyor musunuz?"

Tanlk Adil YorOk: "HaYlr."

Samk Faruk Dogan: "PoslaYI okudunuz mu eleklronik ihbar poslasml?"

Tamk Adil YerOk: "Evel Savclhk aramasmda Savclhga gittigimizde ifade verme

esnamlzda okuduk."

Sanlk Faruk Dogan: "Tei}ekkOr ediyorum."

Sanlk Bulul Orner Mimiroglu: "Bu arama slrasmda bulunmui} olan malzemelerin i�erisini,
herhalde sizde aramada vardmlz degil miT

Tamk Adil YorOk: "Aramada kendi odamlzda oluruyorduk."

Sanlk Bulul Orner Mimiroglu: "Ama Savclhk ifadeniz slrasmda herhalde mullaka

soylenmii}lir. Aramada bulunmui} olan malzemeleri biliyorsunuz degil miT

... Tamk Adil YorOk: "Sadece aramada ara slra gidip bakllk ve arama lulanagmdan."

Sanlk Bulul Orner Mimiroglu: "Peki 0 aramada bulunmui} olan, elde edilmii} olan
malzemeler i�erisinde gOvenlik klsmma ail beige var ml?"

Tamk Adil YorOk: "HaYlr."

Sanlk Bulul Orner Mimiroglu: "Kameralar gOvenlik klsmma ail degil miT
Tanlk Adil YorOk: "HaYlr degil."

Samk Bulul Orner Mimiroglu: "Peki."

Tamk Adil YorOk: "Yani geldigimde oyle bir kamera vesaire yoklu benim odamda."

Sanlk Bulul Orner Mimiroglu: "HaYlr bulunmui} olan aramada ele ge�irilmii} olan malzeme

i�erisinde kablolar, kameralar var. Bunlar gOvenlik klsmlna ail degil mi?"

Tamk Adil YorOk: "HaYlr oyle bir malzeme ben geldigimde bana devredilmedi."

Sanlk Bulul Orner Mimiroglu: "Peki. Sizin daha onceki vermii} oldugunuz ifadenizde

ei}inizin bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri sattlgml ifade elmii}siniz."

Tamk Adil YorOk: "Eve!."

Samk Bulul Orner Mimiroglu: "Ei}iniz larafmdan bu Donanma Komulanhgmdaki islihbaral

i}ubesinde �ahi}mli} olan personele bilgisayar veya hard disk Salli}1 yaplldl ml?"

Tamk Adil YorOk: "Cern Binbai}lma kendisi islemii}li."

- Sanlk Bulul Orner Mimiroglu: "Ne zaman?"

Tanlk Adil YorOk: "Ekim ayt i�erisindeydi galiba."

Samk Bulul Orner Mimiroglu: "Yani sadece bilgisayar ml, laplop mu veya hard disk miT

Tamk Adil YorOk: "Bilgisayar."

Samk Bulul Orner Mimiroglu: "Bilgisayar. Peki 0 bu salli}lan yapllgmlz zaman 0

bilgisayan eskisini siz mi, ei}iniz mi ahyor?"

Tamk Adil YorOk: "HaYlr kendisi."

Samk Bulul Orner Mimiroglu: "Peki, lei}ekkOr ederim."

Sanlk Cemal Temizoz: "BugOne kadarki islihbaral i}ubede ifade verenlerden anladlglm

kadan ile islihbaral i}ubenin bUlOn genelini ilgilendiren evrak, hard disk ve diger dokOmanl�r

oldugu halde i}ube mOdOrO dahil IKK haricinde diger personelin konulan maize re san Ir

�op pOi}eli gibi malzemeleri gordOgOnO anhyoruz ve oyle davranmli}lar. ni orada bir sO

evrak, dokOm ,hard disk, gOvenlik kameralan �op pOi}eli muamelesi ermOi}. Benim soru

sadece i}u. SI venlik klslm amiri olarak."

Ta . dil YorOk: "Ben degilim."

al TE�mizoz: "$ey gOvenlik klsmmdaki aslsubay olatak."

(AcJiP(QrOk: "Eve!."
�.
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Sanlk Cemal Temizoz: "Gorev tanlmmlZI bana soyler misiniz, goreviniz nedir?

Hatlrlayabildiginiz kadan ile tane tane."

Tanlk Adil YorOk: "Birliklerin gOvenligini sagiaylci onlemleri almak, bunlarla ilgili i�lemler

yapmak. Daha detayma girmeyelim yani uzadlkr;:a uzuyoruz."

Sanlk Cemal Temizoz: "Ya anlayabilecegimiz �ekilde".

Tanlk Adil YorOk: "Birliklerin gOvenlik, nobet hizmetleri, gOvenlik onlemleri, fiziki

gOvenligini saglayabilmek."

Sanlk Cemal Temizoz: "Neier giriyor buna fiziki gOvenlik ile ilgili?"

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam yeterlidir cevap yeterli. Yani birliklerin dl� gOvenliginin

saglanmasma gore r;:all�malar yaplyorlar dli;i saldlnlara kar�1 anla�IIIYor."

Tanlk Adil YorOk: "Evet dogru."

Mahkeme Bai;ikanl: "Buyurun."

Sanlk Cemal Temizoz: "Peki bilgisayar seviyeniz ne durumda?"

Tanlk Adil YorOk: "Normal kullanicIYlm."

Mahkeme Bai;ikanl: "Yani ne alakasl olacak bununla, konumuzla, tanlgm bilgisi ile ilgili?"

Sanlk Cemal Temizoz: "Ogrenmek istiyorum efendim toparlayacaglz istihbarat i;iuben."

Mahkeme Ba�kanl: "Oyle bir �ey yok. Yani ben her �eyi ogrenmek istiyorum diye bir usul

yok. Tanlgm tanlkllk yaptlgl konu belli. 0 konu ile ilgili soru soracaglz. Boyle bir ozgOrlOk yok.

<;:etin Dogan buyurun. Hir;:bir �ey SlnlrSIZ degil yani her �eyin belli bir Slnln var. Soru sormanm

da bir smln var."

Sanlk <;:etin Dogan: "Emasya Planmm kaybedilmesi sebebi ile Nisan 2010'da zeminin

ar;:lldlgml orada olabilir diye."

Tanlk Adil YorOk: "Evet."

Sanlk <;:etin Dogan: "Orada bir torba bulundugunu, ir;:inde kitaplar bulundugunu

soylediniz. Siz gordOnOz mO bunlan? 0 aramada, 0 yerde neler r;:lktlgl hakkmda bilginiz var ml?

Aradmdl ml kitap? Emasya Plant."

Tanlk Adil YorOk: "Bir pOi;iet r;:lktt."

Sanlk <;etin Dogan: "<;:Iktl evet."

Tanlk Adil YorOk: "Onun ir;:inde Tempo, AktOel Dergisi gibi bir dergiler vardt."

Sanlk <;etin Dogan: "Evet anladlm. Bunun ir;:ersinde hard disk."

Tanlk Adil YorOk: "HaYIr."

Sanlk <;:etin Dogan: "CD herhangi bir �ey var mlydl?"

Tanlk Adil YorOk: "HaYlr haylr yoktu."

Sanlk <;:etin Dogan: "Yani bundan �unu r;:lkarmak istiyorum yani kaYltlara ger;:sin diye.

Demek ki Nisan 2010 'da orada r;:ok daha eskiden 200B'de sanlyorum ar�ive kaldlrllmli;i hard

disk falan hir;:birisi orada degildi."

Tanlk Adil YorOk: "Yok gormedim efendim hir;:."

Sanlk <;:etin Dogan: "Yani daha soma kondugu Nisan, �eyden itibaren soma kondugu bu

�ekilde ortaya r;:lklyor. Ikinci noktayl soraYlm. Bu odada belli bir vantuzla kaldlnlan bir kapall alan

var. Halbuki biraz ewel de soylediginiz gibi binanm yapllli;i adaml bir ara�tlrma enstiWsO gibi

ozel bir alttan kablolara ger;:ecek, bilgisayarlar olacak, ozel bir yaplmda oldugu ir;:in yOk .... .

Somadan yOk.seltme yok yani."

Tanlk Mil YorOk: "Evet."

Sanlk <;:eti ogan: "Tadilat dediginiz Ekim aymda falan

kablolann ge .. ilgili yani zeminin kaldlnlmasl ile ilgili degi!."

Tan ail YorOk: "lIgili degi!."

I <;etin Dogan: "gegil evvela bunu da ortaya koyallm."

/�egil."

=t:r6

ladilat, daha dogrusu
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Sanlk l;etin Dogan: "Bu baklmdan burada bir bolgede evrak saklandlglna gore bal1ka

bOtOn alanlar boyle olduguna gore ve bu binanln yaplhl1 amaci bal1ka bir ama� oldugu ve 0

yOzden de arl1ivleme yerlerinin slnirh oldugundan dolayl 0 bina katta yahut al1agl katta. Bu tor

kullanllan yerler var mlydl?"

Tanlk Adil YorOk: "Bir bilgim yok."

Sanlk l;etin Dogan: "Bu tor yani tek burasl, siz bilmiyorsunuz evet bunun daha ileride

sorulmasl gerekecegini sanlyorum."

Mahkeme Bal1kanl: "Onlar daha once de tartll1lldl burada. Biraz attlklama da getirildi 0

konular. Vine de bilenler olursa sorarSlnlz."

Sanlk l;etin Dogan: "Evet tel1ekkOr ederim."

Tanlk Adil YorOk: "Sagolun."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Donanma Komutanhgl Istihbarat �ube MOdOrlOgOnOn hangi

klsmlnda ttahl1lyorsunuz ve ne zamandan beri ttalll1lyorsunuz?"

Mahkeme Bal1kanl: "0 soru soruldu gettelim."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Ne zamandan beri ttalll1lyor soylemedi."
Mahkeme Bal1kanl: "GOvenlik biriminde."

Tanlk Adil YorOk: "Ocak yani 2009 Agustos aylnda tayin oldum. Arahk aylnda fili fiili."

Mahkeme Bal1kanl: "Arama slraslnda da oradaydl. Yeterli bu kadar."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Yani 1.5 ylldan daha uzun sOredir orada ttalll1lyorsunuz."
Tanlk Adil YorOk: "HaYlr degil."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "2010 mu?"

Tanlk Adil YorOk: "10 ay civannda falan."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Ocak 2010 mu, Ocak 2009 mu?"

Tanlk Adil YorOk: "Ocak 2010'da fiili olarak bal1ladlm."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Tamam."

Mahkeme Bal1kanl: "1 ylla yakln ttahl1mll1 olay tarihine kadar."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Yaklal1rk 1 yll. Goreve bal1ladlglnlz tarihten bu yana

istihbarat l1ubede yaprlan tadilatlan hatlrhyor musunuz?"

Tanlk Adil YorOk: "Bunu biraz once Hakim Bey'e soyledim."

Mahkeme Bal1kanl: "Bunlan sorduk."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Attllmaslnl, pardon attlldlgl tarihleri sordunuz."

Tanlk Adil YorOk: "�imdi bakln burada zaman degerli. Soru sormak ittin soru sormayahm,

katklsl olacaksa sorun. Bunlar tartll1lldl. Inanln l1urada bOlOn herkes ezbere biliyor bunlan."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Siz ne zamanlar attlldlglnl sordunuz. Ben tadilatlan

soruyorum."

Mahkeme Bal1kanl: "Attlkladl kendisi ne zaman tadilatlar yaplldlglnl."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "0 zaman, 0 zaman l10yle soyleyeyim."

Mahkeme Bal1kanl: "Att1ldl, bOton kablolar dOl1endi dedi. Ben buradan okudum tekrar."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Kaslm aylnda, Kaslm aylnda bir tadilat yap1lml11 orada."

Mahkeme Bal1kanl: "Eve!."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Onu hatlrhyor musunuz?"

Tanlk Adil YorOk: "Bu tarih zaten daha once idari sorul1turma esnaslnda s"

�de�p." /
Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Bura soylemediniz onun ittin sordum."

Tanlk dil uk: "Yok 0 tarihte kablo ttahl1maslnln oldugu gOn

Baylak Astsu mile. 0 gOn tam gOn denetlemedeydik."

Sa brahim Kora urt: "Anlal1lldl 0 ttahl1ma esnaslnda yoktunuz. Peki Aovenr
Qriat sonraslnda klslm amirinize teknik veya eleklronik aramahapllmaSl

"""' m,'" =t:r (,
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Tanlk Adil YorOk: "HaYlr."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Veya hallrlattlnlz miT

Tanlk Adil YorOk: "HaYlr."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Boyle bir arama yapilmasl gerekmez mi?"
Tanlk Adil YorOk: "Gerekmez."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Peki."

Tanlk Adil YorOk: "<;:OnkO ba�lnda personel bekliyor."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Gorev alanlnlza giren gOvenlik kameralan hangi yll monte
edildi biliyor rnusunuz?"

Tanlk Adil YorOk: "Bilmiyorum."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "GOvenlik kameralannln kaylrt ettigi bilgiler ka9 gOn
saklanlyor onu biliyor musunuz?"

Tanlk Adil YorOk: "A�aglda 0 �eyin gorevi."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Fiziki gOvenlik subaylannln gorevi."

Tanlk Adil YorOk: "Karargah subaylnln, fiziki gOvenlik subaylannln gorevi."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Denetleme gorevi kimin?"

Tanlk Adil YorOk: "Biz onu denetlemelerde sordugumuzda 30-35 gOn araslnda kaylt

yaptlglnl �ey olarak biliyorum, bilgi olarak biliyorum."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "GOvenlik kameralan bulundugunuz birimde hangi alanl

kaylt altlna ahyor? Yani istihbarat �ubenin hangi odalannln kapllannl gorOyor?"

Tanlk Adil YorOk: "$ube."

Mahkel11e Ba�kanl: "Onu sormu�tum ben. Kendisi dedi, nasll gordOgOnO 0 a9lkladl."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "AC;:lkladlgl klslmda hangi klslmlan gordOgOnO soylemedi."
Mahkeme Ba�kanl: "Biz sadeee dava konumuz ile ilgili olarak 0 odaya giri�in gorOIOp

gorOlmedigini sorduk."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "0 odaya giri� gorOlmOyor peki. Bu odanln tabanlnda

yapllan kablo c;:ah�malan esnaslnda diger ba�kanhklardan MEBS Ba�kanhglndan Ibrahim

OZ�lik, Hakan Mete Astsubay gibi yapllan faaliyetleri izleyen, takip eden kimse var mlydl?"

Tanlk Adil YorOk: "Hangi 9all�mada?"

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Tadilatlar esnaslnda."

Tanlk Adil YorOk: "Bilmiyorum bilgim yok."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Sizin biriminizde ar�ivleme yapma sorumlulugu kimdedir?"

Tanlk Adil YorOk: "Her klsmln kendisi ar�ivlemesini yaplyor."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Fiziki imkanlar yonergelerde belirtilen esaslara uygun olarak

ar�ivleme yapllmasl ic;:in yeterli midir?"

Tanlk Adil YorOk: "Bizim odamlzda Mustafa YOzba�lmla yaptlk biz bu i�lemi. Kendi ar�iv

dolablm, odamlz mOsaitti 90nkO bunun i9in."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "06 Arahk 2010 oneesinde istihbarat klslm amirliginde hangi

gOn nobet tuttunuz?"

Tanlk Adil YorOk: "Hallrlamlyorum."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Nobet tuttugunuz gOnlerde 0 odayl kullandlglnlz soylediniz.

Nobet esnaslnda sizle beraber odaYI payla�an kimse oldu mu?"

Tanlk Adil YorOk: "Sabahlan zaten Cem <;:aglar Binba�lmlz zaten 0 saatlerde y

7 buc;:uk arasl�daz ten geliyor veya Behget YarbaYlmlz ak�amlan da zaten hemen hemen 0

saatlere kad� a�lk duruyorlar zaten."

Sanl.k1!1 rahim Koray Ozyurt: "Yani yalnlz kalmlyorsunuz?" i

/:,p-' • Adit:YorlLk:"Pek yalnlz kalmadlm ben odada." (
/;Sa .�W:ahiffl Koray Ozyurt: "Sizden oneeki �ahlslar bu konuda b�tor bir bilgi veri
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Tanlk Adil YorOk: "Fazla i?ey yalnlz kalmadlm ben odada. Ii?im bittigi zaman zaten kendi
odama gee;:tim ben."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "0 odayl ae;:lk blrak gittiginiz hie;: oldu mu?"
Tanlk Adil YorOk: "HaYIr."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Zemin kaplamalannl kaldlrmak ie;:in kullanllan vantuz
nobetleriniz esnasmda istihbarat klsmmda bulunmakta mlydlT

Tanlk Adil YorOk: "HaYIr."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Kaldlgml tespit ettiginiz oldu muT

Tanlk Adil YorOk: "HaYIr."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Arama emrinde yer alan soz konusu Sorui?turmalar ile ilgili
binlerce veriye ihtiva eden hard disklerin ve belgelerin bu bolmelerde saklanmasmda rolOnOz val'

ml?"

Tanlk Adil YorOk: "HaYIr."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Bilgisayar allm satlm ve yazlhm hususlan ile i1gili misiniz,
anlar mlsmlz?"

Tanlk Adil YorOk: "HaYIr."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Askeri Savclilk tarafmdan yapllan sorui?turma kapsammda

aramada bulunan torbalar ve ie;:inde bulunan malzemelere ilii?kin olarak size ait DNA'sl ve

parmak izi arai?tlrmasl yaplldl m!?"

Tanlk Adil YorOk: "HaYIr."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Tamam tei?ekkOr ediyorum."

Mahkeme Bai?kanl: "Buyurun. Ae;:ahm Avukat Bey'in mikrofonunu."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Gelal Ulgen: "Ozellikle Saym Bai?kan i?unu belirtmeliyim ki

tanlk ifade verdigi slrada 0 kadar e;:ok ve 0 kadar ilgisiz soru soruluyor ki bu sorular kari?lslnda bir

tanlgm soylernek istedigi ya da soyledigi konu ile ilgili gere;:ek bilgi bir hoyOgOn bir topragm

altmda kalmli? gibi gizleniyor."

Mahkeme Bai?kanl: "Biz de aYni i?eyi soyledik sabah bai?ladlglmlzda."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Gelal Ulgen: "Evet yani bir de soru sorma e;:ok onemli ve

teknik bir konudur. Yani bu teknik konu ve tehlikeli bir konudur. Yani bir Rus ruleti gibi her i?eyi

soruyorsunuz, soruyor sanlklar. Ben savunma hakkl kapsammda bir i?eye kani?mak istemiyorum

da."

Mahkeme Bai?kanl: "$imdi bu ai?amadan sonra ben bu gOne kadar soru sormada

klsltlamaya gitmemek amaci ile soruyu tekrar etmedim. Normalde usul benim tekrar etmemdir .

Yani bu i?ekilde IOzumsuz, davaya katkllan olmayan sorular sorulmaya devam ederse sOzgee;:ten

gee;:irerek sorulacak."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Gelal Ulgen: "$imdi ben sorumu soruyorum Saym

Arkadai?lma, tanlga. Somut bir bie;:imde gee;:sin diye. Bu Donanma Komutanhgl 2. katta ki arama

yapllan yer ozel bir saklama yeri midiI' yoksa genel bir saklama yeri mi? Yani bir zula ml yoksa

kullanlm d1i?1 evraklann saklandlgl bir yer mi?"

Tanlk Adil YorOk: "Zula degil bir kere de arkadai?lardan daha sonra ogrendigimiz kadan

ile ari?iv, imha edilmesi gereken evraklar olarak kondugunu ogrendik. Onun haricinde bilgim

yok."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Gelal Ulgen: "Bunu orada e;:aI1i?an herkes bili

Zeminlerin yOksek oldugunu, altmda bu tOr ari?iv, ari?iv degil de kullanlm dli?I."

Mahke�i?kanl: "Yaplmdan kaynaklanan bOi?luk oldugunu."
Bir kJ.Sl!J:rSanlklar mOdafii Av. Gelal Ulgen: "Evet kullanlm dli?1 evrak�I."
Ta,r(MAdil YorOk: "�oT1ce zaten 0 ae;:lldlgl zaman dedigim gib' Emasya Planmdjt"'biz

iill go�aha sonra da bir 9Oi?et gormedik. Yani oraYI 0 maksatla kullciimak
gil."

u?
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Mahkeme Ba�kanl: "Sizin birimde �ah�an herkes 0 zeminin yOksellilmi� zemin oldugunu

biliyor muT

Tanlk Adil YorOk: "Tabi."

Mahkeme Ba�kanl: "Ve 0 karolann kalkabildigini biliyor mu?"

Tanlk Adil YorOk: "Vanluz."

Mahkeme Ba�kanl: "Vanluzla kalkan."

Tanlk Adil YorOk: "Ozel bir aiel ile kaldlrmak yardlml ile."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Peki siz 2011 Aguslos aylnda orada �all�ma

yaplhrken, bo�alilimll? yeni bir �ahl?ma yap1Imll? Siz 0 �ah�ma sirasinda orada mlydlnlz?"

Tanlk Adil YorOk: "HaYIr."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "2010 Aguslos."

Tanlk Adil YorOk: "2010'da haYIr."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Evel 2010 Aguslos."

Tanlk Adil YorOk: "Yani gorevdeydim ama 0 odada �ah�mlyordum yani. Sadece

nobellerimizde girip �Iklyorduk."

... Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Peki daha soma Arahk aylnda arama

yaplhyor. Arama slraslnda oradaydlnlz."

Tanlk Adil YorOk: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Ve arama slraslnda da po�ellerin �Ikanldlglnl

gordOnOz."

Tanlk Adil YorOk: "Dogrudur."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Te�ekkOr ediyorum efendim."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Benim klsa efendim. Siz gOvenlik konulan ile de gorev alanl

a�lslndan ilgiliydiniz. Bu Emasya Planl bulundu mu?"

Tanlk Adil YorOk: "HaYIr."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Peki islihbaral personeli ile ilgili olarak Donanma Komulanhgl
Askeri Savclhglnca gOvenlik ihlali oldugu bilirkil?i raporu ile lespil edilmil?"

Tanlk Adil YorOk: "Eve!."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Buna ili�kin Askeri Savclilk veya Askeri Mahkeme kapsamlnda bir

adli sOre� yaplldl miT

Tanlk Adil YorOk: "Bal?lallldl."

Mahkeme Ba�kanl: "Onu bilmesi kendi konusu ile ilgili. Biz onu soruyoruz peki."

__ Sanlk Ali Sadi Onsal: "Bir konu daha vardl. Islihbaral �ubeye ail Donanma

Komulanhglnln zemin kallnda ar�iv maksadl ile kullanllmasl i�in bir oda var mlydl?"

Mahkeme Ba�kanl: "Islihbaralln ar�iv klsml var ml?"

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Yani bOIOn �ubelerin."

Tanlk Adil YorOk: "Herkesin kendi odalanndadlr."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki mesela sizin odanlzln da zemini yOkseltilmi� miydi, sizin

�ah�llglnlz odanln?"

Tanlk Adil YorOk: "HaYlr."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki diger zemini yOkseltilmi� odalar var. Oralar da bu �ekilde

kullanllmayan malzemelerin depolandlgll?eklinde bir bilginiz var ml, depolanlyor muyduT

Tanlk Adil YorOk: "HaYlr."

Mahkeme Ba�kanl: "Bilginiz yok bu konuda."

Tanlk Ad' <irOk: "Yok."

Sanl i Sadi Onsal: "Bu Donanma Komulanhglnda kozmik bE""onun da bulundugu katt
bOlOn b a ra ail bir ar�iv odalan vardl. Orada islihbaral �ub ye ail bir ar�iv klsml yo

mu f �zemeleri koymak i�in, fazla dokOmanlan koymak i in?"

il YorOk: "Bizim kendi bOnyemizde, kendi odalanmlzda I."

/
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Sanlk Ali Sadi Onsal: "A�agl kall kullanmadmlz?"

Tanlk Adil YorOk: "Onun haricinde kullanmadlk."

Samk Ali Sadi Onsal: "Peki siz bu gOvenlik aClgl konusunu Osl makamlann
denetlemelerinde veya kendi lespitlerinize bu islihbaral �ubeye ail bir gOvenlik aClgl lespil ettiniz

'?"ml.

Tanlk Adil YorOk: "HaYIr."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Peki."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki."

Oye Hakim Mural OrOndO: "Sizin cah�llgmlz birimde, sizin cah�llgmlz oda dl�mdaki kac
lane odada yOksellilmi� zemin var?"

Tanlk Adil YorOk: "2 oda."

Oye Hakim Murat OrOndO: "2 odada ml var?"

Tamk Adil YorOk: "2 ada."

Oye Hakim Mural OrOndO: "Diger odada herhangi bir malzeme bulunduruluyor muydu?
Yani bu malzemenin ele gecirildigi oda dl�mdaki."

.... Mahkeme Ba�kam: "Onu sorduk bilmiyorum demi�ti."

Tanlk Adil YorOk: "HaYlr bilmiyorum."

Oye Hakim Murat OrOndO: "HaYlr haylr Ba�kamm benim sordugum ba�ka bir �ey de.
Zemini yOkseltilen odalan biliyor musunuz siz oradaki, cah�llgmlz yerdeki en azmdan veya yakm

cevredeki?"

Tanlk Adil YorOk: "$ube mOdOrOmOzOn odasl i1e."

Oye Hakim Mural OrOndO: "0 birime yakm yerlerdeki."

Tanrk Adil YorOk: "Diger birimlerdeki miT

Oye Hakim Mural OrOndO: "Yani siz �u anda fiziki bir ortamda cah�lyorsunuz."
Tanlk Adil YorOk: "Eve!."

Oye Hakim Mural OrOndO: "Yanda kom�u odalar var."
Tanrk Adil YorOk: "Eve!."

Oye Hakim Mural OrOndO: "Diger birimler var."

Tanlk Adil YorOk: "Eve!."

Oye Hakim Mural OrOndO: "Bu �ekilde yOksellilmi� zeminler var diyorsunuz degil miT
Tamk Adil YorOk: "Var var."

Oye Hakim Mural OrOndO: "Bu zeminler bu �ekilde malzeme koyma olarak kullanlhyor

... mu?"

Tamk Adil YorOk: "Bilgi sahibi degilim haberim yok."

Oye Hakim Mural OrOndO: "Konsa bir bilgi sahibi olur muydunuz?"

Tanlk Adil YorOk: "HaYIr."

Oye Hakim Mural OrOndO: "Tamam."

Mahkeme Ba�kam: "Peki yerinize gecebilirsiniz. Buraya gelmek iCin yapllgmlz herhangi

bir masraf varsa belgelenmi� bizden lalep etme hakkrmz var. CMK buna imkan veriyor. Bu konu

i1e i1gili 10m tamlar bitene kadar burada kalmanlzl isliyorum. Daha sonra ben size Clkmamz iCin

izin verecegim. Buyurun olurabilirsiniz. Birol Berber. $imdi gelen belgelerin icerigini Hakim Bey

inceliyor da onIan biraz sonra okuyacak. Hem onunla i1gili bir sorusu olacak. Icerikle ilgili bilgi

sahibi olmak isliyoruz hakh olarak. Hakim Bey inceledi biraz sonra okuyacakon�

Berber." /

Ta�lk'erber: "Eve!." /
Mah e Ba�kanl: "Babamzm adr Ebubekir." (
T . Berber:�et."

me B�: "Malalya 20.01.1974 dogumlusunuz."

. orBerber: "Eve!." . �
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Mahkeme Ba�kanl: "Nerede oturuyorsunuz?"

Tanlk Birol Berber: "$u an Izmir'de ikamet ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam ikamet adresinizi soyler misiniz? Yani size ula�acaglmlz

adresi soyler misiniz?"

Tanlk Birol Berber: "Tabi."

Mahkeme Ba�kanl: "Ya da i� yeri adresinizi."

Tanlk Birol Berber: "Ev adresini vereyim isterseniz. Atakent Mahallesi, 2032 Sokak,

Numara 16, Fatih Apartmanl, Daire 9, Kar�lyaka/lzmir."

Mahkeme Ba�kanl: "Halen gorevde misiniz?"

Tanlk Birol Berber: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Nerede gorevdesiniz?"

Tanlk Birol Berber: "Uzunada Ordonat Grup Komutanhgl Maym Gruplan emrinde

gorevliyim �u an."

Mahkellle Ba�kanl: "Siz maym astsubayl mISlnlz?"

Tanlk Birol Berber: "Evet maym astsubaylylm."

.. Mahkeme Ba�kanl: "Maym astsubaylslnlz. $imdi siz de bu aramanm yaplldlgl slrada

istihbarat �ubede gorevliydiniz herhalde orada bulunuyordunuz?"

Tanlk Birol Berber: "Evet orada gorevliydim."

Mahkeme Ba�kanl: "0 sebeple."

Tanlk Birol Berber: "Aramanm yaplldlgl esnada gorevli degildim. 2005 ila."

Mahkellle Ba�kanl: "Yok yani aramanm yaplldlgl klslmda gorevli oldugunuz daha

onceden soz ediliyor."

Tanlk Birol Berber: "Evet dogrudur."

Mahkellle Ba�kanl: "Bununla ilgili bilginize ba�vuracaglz. Sanlklar hakkmda bu konuda

yargllama devam ediyor ve oradan ele ge9irilen veriler de sanlklar hakklnda delil olarak

gosteriliyor. Sizin de bu konuda bilginiz onemli. Gergegi soylemeniz maddi gergegin ortaya

91kmasl a91smda onem arz ediyor. Yemin edeceksiniz."

Tanlk Birol Berber: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Gergegi soylememe ihtimalinin, biz oyle tabi sizi itham etmiyoruz

ama gergegi soylememenin ceza-i mOeyyidesi var. Bu nedenle de yeminin onemi bOyOk. Vine

buraya gelmek i9in yaptlgmlz masraflan bizden isteyebilirsiniz belgelemek kaydl ile ve bu konu

ile ilgili tom tclnlklar dinleninceye kadar duru�ma salonunda kalacaksmlz. Ben size 91kmanlza

.. soyledigimde 9lkabilirsiniz. Sizin nOfus hOviyet cOzdanmdan da kimlik bilgilerinizi kontrol ettik ve

Birol Berber isimli ki�inin siz oldugu buradaki fotografh hOviyet cOzdanmdan anla�llmaktadlr.

Ben size �imdi nasll yemin edeceginiz konusunu soyleyecegim. Yemin ayakta yaplhyor siz de 0

onOnOzdeki CMK'n1n 55. maddesinden alman yemini aynen tekrar edeceksiniz. Bildiginizi

dosdogru soyleyeceginize namusunuz ve vicdanlnlz adma yemin eder misiniz?"

Tanlk Birol Berber: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdanlm Ozerine

yemin ederim.."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki. Istihbarat klsmmda yapllan arama ile ilgili ve burada ele

ge9irilen ve Cumhuriyet Ba�savclhgmm iddianamesinde delil olarak ileri sOrdOgO hususlar ile

ilgili ne bilginiz var anlatlr mlslnlz bize?"

Tanlk Birol Berber: "Bilgim basma 91ktlktan sonra, aramanm yaplldlgl an

sonra bilgi sahibi 0 m olay hakkmda. Orada bir arama yaplldlgml v e�itli verilerin e

ge9irildigini. B e bilgi sahibi oldum. Yani igerigi ile ilgili."

Mahk Ba�kanl: "Si�hangi yillarda 9ah�ml�tmlz orada."

Ta Irol Berbef:"fjen 2005 ila 2010 Ylhnln Temmuz ayma �dar orada 9all�t1m, 5 y,ti."
�kanl: "Yani aramadan 3-4 ay once aynldmlz �radan hemen hemeJ;!'. p ay
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Tanlk Birol Berber: "Evet Temmuz'un 1S'inde aynldlm evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki sizin orada 9ah�tlgmlz donemde bu odada gorevli miydiniz siz?"

Tanlk Birol Berber: "5 yll bu odada gorev yaptlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Arama yapllan odada gorev yaptmlz."

Tanlk Birol Berber: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki sizin gorev yaptlgmlz donemde bu odada yOkseltilmi� zemin

oldugunu biliyor muydunuz?"

Tanlk Birol Berber: "Biliyordum."

Mahkeme Ba�kanl: "Zemindeki karolann kaldlrllabildigini biliyor muydunuz?"

Tanlk Birol Berber: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki sizin donemde 0 karolar kaldlrlldl, siz altmda herhangi bir

malzeme gordOnOz mO?"

Tanlk Birol Berber: "Gorev yaptlglm donemde 0 karolar elektrik kablosu anzasl nedeni ile

9ah�maya gelen arkada�lar tarafmdan kaldlnldl. Kaldlnldlgmda orada birka9 tane koli gordOm,

kendim tespit ettim."

Mahkeme Ba�kanl: "Koli miydi, 9uval mlydl?"

Tanlk Birol Berber: "Koli."

Mahkeme Ba�kanl: "Koliydi."

Tanlk Birol Berber: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki i9inde ne olduguna baktmlz ml, merak ettiniz mi nedir hi9

soru�turmadmlz mi?"

Tanlk Birol Berber: "Agzi kapahydl. Agzi kapah oldugu i9in i9inde ne oldugunu merak

etmedim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki bunlar kimin malzemeleriydi, nasI I oraya konmu�tur?"

Tanlk Birol Berber: "Bir tanesinin Ozerinde IKK yazlyordu. IKK yazdlgl i9in yan taraftaki

bOrodan konmu� olabilecegini dO�Onerekten Cem <;:aglar benim sicil amirimdi ona haber verdik.

Ondan sonra orada."

Mahkeme Ba�kanl: "�unu da halirlataYlm."

Tanlk Birol Berber: "Buyurun."

Mahkeme Ba�kanl: "CMK 48 geregince verdiginiz cevaplardan kendinizin de zan altmda

kalabilecegini dO�OnOyorsanlz cevap vermeyebilirsiniz bu hakkmlz var. <;:OnkO 0 birimde

9ah�ml�slnlz. Oyle bir itham altmda kendinizi hissederseniz ya da verdiginiz cevabm kendinizi

yasal anlamda herhangi bir sorumluluk getirecegini hissederseniz bunu belirtip cevap

vermeyebilirsiniz."

Tanlk Birol Berber: "Evet 0 karolar a911dlktan sonra birka9 tane koli tespit ettik. OgOn

Astsubay ile beraber 0 odada gorev yaplyorduk. OgOn Astsubay ile beraber gOrdOk. Cem

Binba�lma haber verdik. Cem Binba�lm oranm amiriydi sonu9ta. Orada bize ait olmayan, bizim

taraflmlzdan konmaml� koliler var diye 9aglrdlk amirimize rapor ettik durumu. Sonra koliler i�

bittikten sonra 91kanldl ama agllan banth oldugu i9in igerisinde ne oldugunu gormedik."

Mahkeme Ba�kanl: "Tekrar yerine kondu mu orada?"

Tanlk Birol Berber: "Tekrar yerine konmadl 9lkartlldl."

Mahkeme Ba�kanl: "DI�an 9lkartlldl."

Tanlk Birol Berber: "<;:Ikartlldl. <;:Ikartlldlktan sonra IKK klsma teslim edi�ze�

Klslm Amiri olmadlgl i9in bizim odada birka9 gOn bekledi. Bekledikten sonra IKK Klslm Amiri de
geldikten soma e . i ile konu�ulup IKK klsma koliler teslim edildi."

Mahke a�kanl: "Bununla ilgili olarak aramadan sonra 13.01.

CUmhUriY��hg.'.mda ifade vermi�siniz."
�l�Berber: "Evet dogru."

M me-8a$KSnI: "Sanlk slfali ile ifadeniz almml�."

/:::/ / �(
/'� , -====>
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Tanlk Birol Berber: "Evet."

Mahkeme Ba!?kanl: "Daha soma dava al;:Ilmaya gerek gorulmemi!? Bu ifadeyi de kabul

ediyor musunuz?"

Tanlk Birol Berber: "Efendim?"

Mahkeme Ba!?kanl: "Hatlrhyor musunuz nasll bir ifade verdiginizi?"

Tanlk Birol Berber: "Hatlrhyorum."

Mahkeme Ba!?kanl: "Kabul ediyor muzunuz ifadeyi?"

Tanlk Birol Berber: "Kabul ediyorum."

Mahkeme Ba!?kanl: "Demi!?siniz ki Kemalettin Yakar'l tanlyorsunuz. Cem 9aglar Binba!?1

benim sicil amirimdi. Ogun Guren ile aynl birimde birlikte yah!?tlk. Diger personelle yakm

!?ubelerde yall!?tlk."

Tanlk Birol Berber: "Evet dogrudur."

Mahkeme Ba!?kanl: "Behyet Altmta!?, Salih Ko!?maz, Mehmet Emin Baylak i1e de aynl

tarihlerde yah!?madlm bu personel benden soma goreve ba!?ladl. Istihbarat klslm amirligindeki

zemin kaplamalar altmda bulunan gizli bOlmelerden haberiniz var ml dive sorulmu!? $ubenin

... kablolara ihtiyaylanna ilgili olarak gorevliler gelip karolan kaldlrdlktan sonra yah!?tlklan iyin

zeminin kaplamalan altmda bulunan klslmdan haberim vardlr. Ancak bu bolumle herhangi bir

amayla kullanmadlk bu bOlumu demi!?siniz. Vine bu bolmeler binanm mimarisi ile ilgilidir.

Donanma Komutanhgl binaslnm hemen her veri bu !?ekilde kalkabilir. Zemin !?eklinde dizayn

edilmi!?tir. Olu!?turulmu!? gizli bir bOlme soz konusu degildir ve orada gorev yapanlar da zeminin

bu ozelligini bilir."

Tanlk Birol Berber: "Evet."

Mahkeme Ba!?kanl: "Istihbarat Klslm Amirliginde Cem Binba!?I, ben ve Ogun Astsubay

oda sorumlusu olarak gosteriliyoruz. Oda sorumlusu demek 0 odada gorev yapan personel

demektir. Aynca bir de girmeye yetkili personel vardlr. Bizim gorev yaptlglmlz odaya istihbarat

!?ubede gorev yapan tum personel girmeye yetkilidir. Siz bu arama yapllan odada gorevliydiniz.

Digerleri de girebilir diyorsunuz."

Tanlk Birol Berber: "Evet dogru."

Mahkeme Ba!?kanl: "DolaYlsl i1e !?ubeden diger klslmlarda gorev yapan personelde bizim

odanm anahtan vardlr. Bunlan kimin ne amayla hazlrladiQInl, sakladlgml bilmiyorum !?eklinde

beyanda bulunmu!?sunuz. Vine sizin B. Berber !?eklinde bir Excel belgesi olu!?turmu!?sunuz 0

sorulmu!? size."

... Tanlk Birol Berber: "Evet."

Mahkeme Ba!?kanl: "Demi!?siniz ki bu belgeyi ben hazlrlamadlm, boyle bir yah!?ma

yapmadlm. $oyle diyor, soruyu okuyaylm ondan soma verdiginiz cevabl okuyaylm. Istihbarat

klslm amirliginde yapllan aramada bulunarak el konulan 5 nolu hard diskte IKK turbana evet

diyen akademisyenler isimli klasor iyerisinde bulunan turbana evet diyen akademisyenler.xls

Excel belgesinin iyerisinde i!?te imzaci akademisyenlerin tam listesi ba!?hgl altmda biryok

universite ismi ve universite isimlerinin altmda dOyent doktor, profesor unvanh 3750 ki!?i1ik isim

listesinin oldugu gorUlmu!?tur. Soz konusu Excel dosyasmm teknik ozelliklerine de baklldlgmda

soz konusu belgenin 15.09.2008 tarihinde saat 18:28'de B. Berber taraflndan olu!?turuldugu,

15.09.2008, 18:29'da B. Berber tarafmdan son kez kaydedildigi tespit edilmi!?tir. Sizin bu !?ekilde

bir beige ohJ!?turmanizm sebebi nedir dive sorulmu!? Siz de cevaben bu belgeyi ben

hazlrlamadlm, boyle bir yah!?ma yapmadlm. Bu iyerikte bir yah!?ma ki!?iye ozel gl.

yall!?malan de; iK� Amirligi yapar. DolaYlsl ile gorevim geregi boyle . elge hazlrlamam
da s0:i!'zkon /�maz. Bizim klslmda kullanllan internete bagh mustaki ir bilgisayanmlz vardl.
Oradaki i hesablmdaki kullanici adl B. Berber'dir. Ancak IKK KI Amiri Kemalettin Yakar
Binb .,.. lKJ(endi !?ifresini unuttugu iyin bizim !?ifremizle bu bilgi ayan kullanlrdl. Bu !?ekilde

ururri].lma�lk iken boyle bir beige hazlrlanml!?, kaydedi mi!? olabilir. Benft>oyle bir

/
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9all�ma yapmadlm, boyle bir 9all�ma yapllml� ise Kemalettin Binba�1 tarafmdan yapllml�tlr

diyorsunuz."

Tanlk Birol Berber: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Hatlrladmlz ml soruyu ve cevabl?"

Tanlk Birol Berber: "Hallrladlm eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Dogru mu verdiginiz cevap?"

Tanlk Birol Berber: "Dogrudur."

Mahkeme Ba�kanl: "Dogrudur. Peki benim size soracaglm bunlar. Ba�ka soru sormak

isteyen varsa sorabilir. Hakim Bey buyurun."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Donanma Komutanllgmda sizin ,<all�tlgmlz birimde ve diger
birimlerde yOkseltilmi� zeminler oldugunu soylOyorsunuz degil mi?"

Tanlk Birol Berber: "Yani."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Var ml diger."

Tanlk Birol Berber: "$ubedeki diger birimler mi?"

Oye Hakim Murat OrOndO: "istihbarat dl�mdaki eve!. Donanma Komutanllgmda."

... Tanlk Birol Berber: "19inde �ube mOdOrOnOn odasmda bir tane 0 �ekilde bir asma taban
var."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Eve!."

Tanlk Birol Berber: "Bir de bizim odada var. Diger 2 birimde yok."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Sade 2 odada var oyle mi?"

Tanlk Birol Berber: "2 odada ama Donanma Komutanllgl genelinde bazl bOrolarda var."

Oye Hakim Murat OrOndO: "i�te onu diyorum. Evet Donanma Komutanllgmm diger
bOrolannda da bu �ekilde yOkseltilmi� zeminler var."

Tanlk Birol Berber: "Evet tabi ki tabi ki mevcut, mevcut eve!."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Bu yOkselti� zeminlere bu �ekilde malzeme koymak, ar�iv

malzemesi koymak olagan bir �ey midir yani olagan bir uygulama mldlr?"

Tanlk Birol Berber: "Yani olagan bir uygulama derken bazen elimizde 90k evrak

biriktiginde oraya konulabiliyordu. Konulup daha soma imha tutanagl ile imha edilebiliyordu."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Bu ele ge9irildigi iddia edilen malzemelerin normalde ar�ivde

saklanmasl gE�rekmiyor mu?"

Tanlk Birol Berber: "Yani igerigini basmdan duydugum kadan ile."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Ar�iv odanlz bu malzemeleri alamayacak kadar k090k mO, dar

.. ml, yer slkmtisl var ml?"

Tanlk Birol Berber: "Yer slkmtlSI."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Var mlydl?"

Tanlk Birol Berber: "$oyle IKK Klslm ,<ok dar bir yerdi. iKK Klslmda yer slkmtlsl vardl,

IKK Klslm Amirliginde. Ama diger odalarda yer slkmtlsl yoktu sonu9ta."

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

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ba�kanlm sorabilir miyim?"

Mahkeme Ba�kanl: ''Tabi buyurun."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak:"Siz Istihbarat Klslm Amirliginde 9all�lyorsunuz."

Tanlk Birol Berber: "Evet dogrudur."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "06 Arallk 2010 tarihinde yapllan �stihb
Amirliginde yaplldl."

Tanl Bir rber: "Eve!."

Oye 1m Ali Efendi Peksak: "Istihbarat klslm amirliginqe siz Donanma Komuta,hllgmda

9all�tlgl donem igerisinde 5 yll ml ,<all�lIn1z?"

i"J<131iOf Bjlrber: "5 yll 9all�lIm."
" �

" -----
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Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Istihbarat Klslm Amirliginde �ah!?ml!? oldugunuz bu donem
i�erisinde yOkseltilmi!? zemin altlnda sizin taraflnlzdan, siz derken 0 klslm amirligi taraflndan

karonun a�lllp herhangi bir !?eyin konulmasl oldu mu?"

Tanlk Birol Berber: "HaYlr olmadl."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi zaman zaman boyle bir !?eyler konulabiliyordu !?ekli
ile bir beyanmlz oldu."

Tanlk Birol Berber: "Evet."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi bakln tekrar soruyorum. Sizin bu �ah!?ml!?

oldugunuz donem i�erisinde herhangi bir !?ekilde zeminin altlna istihbarat klslm amirliginde

�ah!?ml!? oldugunuz bu donem i�erisinde herhangi bir !?ey konuldu mu?"

Tanlk Birol Berber: "Yani !?oyle. Vine IKK klslmda bazl dergiler vardl."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ben iKK demiyorum istihbarat Klslm Amirliginde sizin de
oda sorumlulugunuz oldugu bildirilen yerde."

Tanlk Birol Berber: "Evet."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "<;:ah!?ml!? oldugunuz 5 yllhk donem i�erisinde."
..... Tanlk Birol Berber: "Evet."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Zeminin kaldlnlarak herhangi bir !?eyin konulmaslna !?ahit
oldunuz mu? Bu kadar basit sorum."

Tanlk Birol Berber: "Yok !?ahit olmadlm."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi orada �ah!?malar yaplldl slrada, kablolama
�ah!?malan yaplldlgl slrada karonun kaldlnldlglnl beyan ettiniz."

Tanlk Birol Berber: "Evet dogrudur."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Orada da bir po!?etin oldugunu veya po!?etlerin ya da

torbalann oldugunu, siz daha dogrusu koli dediniz po!?et degil."

Tanlk Birol Berber: "Evet."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Meraklnlzdan kolinin i�inde ne varml!? !?ekli ile herhangi bir

!?eye dokunmanlz, bakmanlz oldu mu? i�inde ne var diye kontrol ettiniz miT

Tanlk Birol Berber: "Yok olmadl. Yani kolinin birinde IKK yazdlQI i�in biz de IKK klsml

ilgilendiren bir !?ey varsa istihbarat klslm kesinlikle ilgilenmez, bakmaz, merak da etmez."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Kolinin i�inde yani kolinin bir !?effafhgl var mlydl, i�inde ne
oldugu belli miydi?"

Tanlk Birol Berber: "Yoktu !?effafllgl yoktu."

- Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Evet. $imdi gelen evraklar i�erisinde sizin parmak izinizin

oldugu belirtilen bazl dergiler bulundugu belirtilmi!?"

Tanlk Birol Berber: "Dergi mi?"

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Evet dergideki yapllan ara!?tlrma neticesinde parmak

izinizin bulundugu bildirilmi!? Bu boyle bir dergiyi okuma, meraklnlzdan bakma."

Tanlk Birol Berber: "$oyle, yani iKK Klslmda sonu�ta mesai yaptlQlmlz arkada!?lar vardl.

o arkada!?lann yanlna �ay i�meye gittigimiz zaman herhangi bir dergi falan varsa sonu�ta 0

dergileri ahp okuyup i�ine baklyorduk."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bu tor dergiler ne i�erikli dergilerdi ya da mesela gOnlOk

gazete miydi, haftallk normal yaylnlanan dergi miydi? Yoksa yani yaYlnlan.mayan-binJergi-l:Qiydi

ya da i!?te istihbaratl ilgilendirir." /
Tanlk Birol Ber . "Haftahk yaylnlanan aktOel dergilerdi."

Oye H ki I Efendi Peksak: "Aktoel, gOndelik dergilerdi."

Tanlk 01 Berber: "Evet."

"akim Ali EfendiPeksak: "Tamam Ba!?kanlm."

.eme E!�:"Buyurun."
.�.
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Sanlk Kemalettin Yakar: "Birol Astsubaylm dl� birlikten gelen evraklar kim tarafmdan

kaydediliyordu? Istihbarat �ubeye gelen evraklar kim tarafmdan kaydediliyordu?"

Tanlk Birol Berber: "0 hafta kim gorevliyse evrak kaylt i�leminde 0 kaydediyordu."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Evet, kaylt i�lemi nasll yaplhyordu, yani �unu soraylm, direk

soraYlm. KaYlt i�leminde gelen imzah evraklar scannerdan taranlp bilgisayarda saklanlyor

muydu?""

Tanlk Birol Berber: "HaYIr."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Boyle bir usul var mlydl?"

Tanlk Birol Berber: "Boyle bir usul yoktu."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki 0 �ubede bu �ekilde evraklan scanner ile taraylp saklayan

bir personel gordUnUz mU, duydunuz mu?"

Tanlk Birol Berber: "HaYIr."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki, oradan ylkan malzemelerin iyerigini biliyor musunuz?"

Tanlk Birol Berber: "Daha sonra basmdan duydum. Artl ifade vermeye geldigimde iyerigi

hakkmda bana bilgi verilmi�ti oradan biliyorum."

-. Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki 2005 yllmda koridorda kamera var mlydl Birol astsubaylm?

Sizin odanm en ko�esinde bir kamera var mlydl?"

Tanlk Birol Berber: "Hatlrlamlyorum kamera oldugunu."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki, �imdi orada ylkan malzemeler ile ilgili, 1 nolu hard disk ile

ilgili soruyorurn. Istihbarat IKK GUvenlik $ube MUdUrlUgUnde istihbarat ozetleri, Yunanistan'a ait

tatbikatlar, Yunanistan modernizasyon faaliyetleri, sahil gozetleme radar/an ve bunun benzeri

konular hangi klsmm gorev alanma girmektedir?"

Tanlk Birol Berber: "Istihbarat klsml."

Mahkeme Ba�kanl: "Aydm Bey kUrsUyU niye yevirdiniz tekrar. KUrsU �oyle yapraz dursun,

tanlglmlz da rahat etsin, iki tarafl rahat gorebilsin. $oyle ayarh bir daha yevirmeyin. ObUr

kUrsUye ihtiyay yok herhalde onu goturebilirsiniz oradan. Yardlm etsin uzman yavu� arkada� da,

buyurun."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Yani 1 nolu hard diskteki dijitallerin esasmda kimin

sorumlulugunda oldugunu soylediniz. Peki gUvenlik kameralan ve ekipmanlan hangi klsmm

gorev alanma girmektedir?"

Tanlk Birol Berber: "GUvenlik kamerasl gUvenlik klslmla alakah."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Evet, bunun da cevabml vermi� oldunuz. $imdi Ba�kanlm, siz

... yok gUzel bir yeri okudunuz biraz once. Ben de onu soracaktlm. Savclhk sorgunuzda

akademisyenler.xls isimli bir beige sorulmu�. Bu soruyu hallrllyor musunuz diye soracaktlm

Ba�kanlm okudu sagolun. Siz de i�te cevabmlzda �oyle diyorsunuz bakm; boyle bir yah�ma

yapllml� ise Kemalettin Binba�1 tarafmdan yapllml�tlr �eklinde bir beyanda bulunmu�sunuz

burada da onu dogruladmlz. $imdi internetten bir Iiste indirmek sUy degil ama olsun yine ben

soraYlm. Boyle bir yah�ma benim taraflmdan yaplldl ml emin misiniz?"

Tanrk Birol Berber: "Yani gormedigim iyin sizin yaptlgmlzl emin degilim."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Ama ifadenizde boyle belirtiyorsunuz peki. Ilhan KaYI�'1 tanlyor

musunuz?"

Tanlk Birol Berber: "Tanlyorum."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki Ilhan KaYI�'m bu konuya i1i�kin listenirYl<endisi tarafm41an

indirildigini belirttigi . esini okudunuz mu?"

Tanlk Berber: "HaYlr."

San� emalettin Yakar: "Peki okumanlzl tavsiye ediyorum. St'e ozellikle sordui!emin
misini�di'y . Siz istihbarat personeliydiniz ... Emin olmad�gmlz, bil ediginiz bir ko� a b!r
�.�.'....anibeni sUylayacak ya da hedef gosterecek �ekllde Ifadel rde bulunmanlzm c zel blr

-'S�.bi--?f ml?"
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Tanlk Birol Berber: "HaYlr yok."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Herhangi birisi tarafmdan bu l?ekilde ifadede bulunmanlza

yonelik yonlendirme yaplldl ml?"

Tanlk Birol Berber: "HaYIr."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Birol astsubaylm, aramlzda herhangi bir husumet var ml?"

Tanlk Birol Berber: "HaYIr."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Davaya ilil?kin klasorleri incelediniz mi?"

Tanlk Birol Berber: "Sadece kendi ifademi inceledim. Bal?ka bir l?ey incelemedim."

Sanlk Kemalettin Yakar: "$imdi bir teknik takip tutanaklannda benim aleyhime dikkat

"ekici bir husus olarak belirtilen ve yine Emniyet tarafmdan altl "izilen bir husus var, bunu

sormak istiyorum."

Mahkeme Bal?kanl: "Sordunuz ya teknik takip degil de internetlen alman ses kaydl mlydl

ben yanhl?"

Sanlk Kemaletlin Yakar: "HaYlr efendim haylr. Dava klasorleri i"erisindekinden

bahsediyorum. Illegall?eyierden bahsetmiyorum efendim."

... Mahkeme Bal?kanl: "Tamam."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Legal bunlar efendim. Benimle ilgili herhangi bir kil?iyle hani

adam bir dolaplar "eviriyor bilader, ne oldugunu bilmiyorduk l?eklinde bir konul?ma hatlrllyor

musunuz?"

Tanlk Birol Berber: "Hatlrlamlyorum."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Ben size hatlrlataylm. 18 Ocak 2011 tarihinde bir l?ahlsla 25

dakikallk bir gorOl?meniz var. Bu gorOl?me i"erisinde."

Mahkeme Bal?kanl: "Tamam hatlrladlm."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Bahsediyorsunuz. Eger boyle bir tespitiniz varsa, istihbarat

personelinin bir gorevi olarak bu durumu Ostlerinize rapor etliniz miT

Tanlk Birol Berber: "HaYIr."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Beni ka" senedir tanlyorsunuz?"

Tanlk Birol Berber: "5 sene."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Peki bu sOre zarfl i"erisinde benim herhangi bir orgote Oye

oldugumu, yardlm yatakhk yaptlglml, illegal bir olul?um i"inde bulundugumu, illegal bir faaliyetle

bulundugumu, herhangi bir dolap "evirdigimi gordOnOz mO?"

Tanlk Birol Berber: "HaYlr oyle bir tespitim yok."

- Sanlk Kemaletlin Yakar: "Duydunuz mu?"

Tanlk Birol Berber: "HaYIr."

Sanlk Kemaletlin Yakar: Hissetliniz miT

Tanlk Birol Berber: "HaYIr."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Tel?ekkOr ederim."

Mahkeme Bal?kanl: "Peki sanlklan bitirelim soma size, bugOn uygulama oyle bal?ladl.

Once sanlklar, bazen sanlklanmlz l?ey yaplyorlar, biz aSlhz once bize soz hakkl verin diyorlar.

BugOn onu uygulayahm."

Soz almadan konul?uldu anlal?llamadl.

Mahkeme Bal?kanl: "Tabi tabi ger"ek anlaml 0 da kendilerinden gelen dilekce1.eIl:le bazen

oyle yazlyorlar, buyurun."

Sanlk Bora Serdar: "Birol Astsubaylm istihbarat personeli olarak k

Tanl lirol B er: "7 YII."

Sa a Serdar: "7 yli, 6 Arahk 2010 tarihinde Donanma;Komutanhgl Kararga�mda
yapllan adan soma hakkmJZ(ia bir idari Sorul?turma yaplldlgl ,nlal?lhyor. Bunun her/cinde
bir .. rma y I?"

/C/ erber: "Bu soruya cevap vermek istemiyorum."
�
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Sanlk Bora Serdar: "Peki te�ekkOr ederim. 2005 yllinda goreve ba�ladlglnlzl ifade ettiniz.

Gorev yapllglnlz klslmda yOkseltilmi� zemin bulundugunu ilk ne zaman ogrendiniz? Yani size

gorev teslim olunurken birisi taraflndan zemin hakklnda bir bilgi verildi mi veya bir dogal bir

olaydan dolayl ml ogrendiniz, ogrendiyseniz ilk hangi zaman?"

Tanlk Birol Berber: "Tarihini hallrlamlyorum ama dogal bir olaydan dolayl ogrendim."

Mahkeme Ba�kam: " Gorev esnaslnda ogrendiniz."

Tanlk Birol Berber: "Eve!."

Sanlk Bora Serdar: "Gorev esnaslnda,

Tanlk Birol Berber: "Eve!."

Sanlk Bora Serdar: "Peki istihbarat klsmlnln altlna konulan malzemelerden ilk ne zaman

ve nasll haberiniz oldu?"

Tamk Birol Berber: "Yine tarihini hallrlamlyorum da elektrik kablolar i1e ilgili bir kablolama

9ah�masl i9in odaya gelinip a911diQInda haberdar oldum."

Sanlk Bora Serdar: "Yani adli soru�turma kapsamlnda vermi� oldugunuz ifadede

belirttiginiz gibi �ubat-Mart donemi 2010 tarihleri olabilir mi?"

.. Tamk Birol Berber: "Evet muhtemelen."

Sanlk Bora Serdar: "Peki bu malzemeleri tammlayabilir misiniz?"

Tamk Birol Berber: "Yani birka9 tane koli vardl. Kolinin igerisinde malzeme vardl."

Sanlk Bora Serdar: "Kapah mlydl, bantll mlydl?"

Tamk Birol Berber: "Kapahydl, banthydl."

Sanlk Bora Serdar: "banth mlydl?"

Tanlk Birol Berber: "Eve!."

Samk Bora Serdar: "Bu malzemeleri bulurken yammzda ba�ka biri var mlydl?"

Tamk Birol Berber: "�oyle malzemeleri ben bulmadlm zaten."

Sanlk Bora Serdar: GordOgOnOzde?"

Tanlk Birol Berber: "Karolan a9mak i9in a�agldan devlet memuru geldi elektrik9i

astsubay."

Samk Bora Serdar: "GordOgOnOz esnada."

Tamk Birol Berber: "Artl 2 tane de asker vardl. 0 askerler karolan kaldlrdlklan zaman

OgOn astsubaylmla beraberdik."

Samk Bora Serdar: "Evet, OgOn astsubayla beraberdiniz."

Tamk Birol Berber: "OgOn astsubaylmla beraberdik. Ve kaldlran arkada�lar ve OgOn

... astsubay beraber gordOk."

Sanlk Bora Serdar: "biraz once soruldu ama ben tekrar sormak istiyorum. Bu malzemeler

bulunduktan soma herhangi bir �ekilde malzemenin igerigine dair merak edip i9ine bakma,

ogrenme gibi bir durum hasll oldu mu?"

Tamk Birol Berber: "HaYlr kesinlikle."

Sanlk Bora Serdar: "Bu noktada bir geli�ki dogdugunu ifade ederek OgOn astsubaylmlzln

dOnkO ifadesine istinaden ben bir kez daha sormak istiyorum yani i9ine baklp i9inde gizlilik."

Tamk Birol Berber: "Ben bakmadlm."

Sanlk Bora Serdar: "Evet, OgOn astsubayln baktlglna �ahit oldunuz mu?"

Tamk Birol Berber: "Hallrlamlyorum."

Sanlk Bora Serdar: "0 zaman malzemenin igerisinde kendi klsmlnlz

malzeme olmadlglnl soylemi� oluyorsunuz dogru mudur?"

Tanlk Birol erber: "Malzemenin ne oldugunu bilmedigim i9in b)f soruya

vermiyorum . e."

S Bora Serdar: "Dogrudur, malzemelerin bulundugunu hel\hangi bir �ekilde �upe

per . icinde�r personelle payla�tlglnlz veya bir sohbet e�aslnda konu�gunl.Jz
, -------
----

"
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Tanlk Birol Berber: "Hatlrlamlyorum herhangi bir l?ey konul?tugum hakkmda."

Sanlk Bora Serdar: "Bu ilk tespitinizden sonra malzemelerin bulundugu ilk tarihten itibaren

gorevi teslim edene kadarki sOre ic;:erisinde bal?ka bir zamanda zemin altmda malzeme gordOnOz
'O?"

mu.

Tanlk Birol Berber: "Evet karolar bir kez daha aC;:lldl. Altmda bir siyah pOl?et ve ic;:inde

dergiler vardl."

Mahkeme Bal?kanl: "ilk anda yok muydu 0 pOl?et? Az onee dediniz kutular vardl ahndl."

Tanlk Birol Berber: "Evet."

Mahkeme Bal?kanl: "Kapatlldl."

Tanlk Birol Berber: "Evet."

Mahkeme Bal?kanl: " Sonra ikinei, oradan bir zaman sonra tekrar aC;:lldlgmda bu kez

pOl?et gordOnOz."

Tanlk Birol Berber: "Evet."

Mahkeme Bal?kanl: " Kutu l?eklinde degil?"

Tanlk Birol Berber: "NasI I?"

-- Mahkeme Bal?kanl: " Oneeki kutu dediniz koli l?eklinde, bu pOl?et l?eklinde"

Tanlk Birol Berber: "Evet oneeki koliydi, bu siyah c;:op pOl?etinin ic;:inde."

Mahkeme Bal?kanl: " Bu arada tekrar bir l?ey girmil? oraya yani sizin bilginiz dll?mda oyle

anlal?lhyor."

Tanlk Birol Berber: "Evet dogrudur."

Sanlk Bora Serdar: "Yani bunun tarihini ilk tespitiniz $ubat -Mart 2010 moteakiben bu en

son tespitiniz de Nisan 2010 Emasya planl anlammda yapllan."

Tanlk Birol Berber: "Yani tarihini hatlrlamlyorum ama 0 kapsamda, 0 kapsamda aC;:lldl."

Sanlk Bora Serdar: "Donanma Komutanhgl Karargahmda diger bal?kanhklarda

yOkseltilmil? zeminler malum binanm yaplsl itibariyle meveut. Bu zeminlerin altma malzeme

depolanmasl uygulamasma rastladlgmlz veya duyumunuz oldu mu kullanlldlgma dair?"

Tanlk Birol Berber: "Rastlamadlm."

Sanlk Bora Serdar: "istihbarat klslm amirligi odasma gorevliler harieinde kimler, ne

maksatla girerlerdi?"

Tanlk Birol Berber: "Yani gorevlilerden kaslt istihbarat l?ubede gorev yapanlann

harieinde."

Sanlk Bora Serdar: "Evet."

- Tanlk Birol Berber: "Evet, bir internet bilgisayan meveuttu orada. internet bilgisayanndan
C;:lktl almak veya il?lem yapmak adma istihbarat klsml Donanma Komutanhgl personeli gelirdi.

Ayriyeten temizlik yapmak ic;:in temizlik gorevlisi gelir giderdi sabahlan. Onun harieinde herhangi

bir koordine ic;:in evrak falan geldigi zaman haliyle koordineye gelen insanlar istihbarat klSlm

amirliginin ic;:ine girerlerdi."

Sanlk Bora Serdar: "Peki yelkili personel harieindeki bu personellerin giril? C;:lkll?lannm bir

kaydl, kimliklerinin bir yere yazlldlgl bir defter, bir prosedOr uygulama var mlydl?"

Tanlk Birol Berber: "Bir defterimiz vardl orada."

Sanlk Bora Serdar: "DOzenli olarak lululmakla mlydl?"

Tanlk Birol Berber: "DOzen Ii IUlulmuyordu."

Sanlk Bora Serdar: "Gorev yapllgmlz donem ic;:erisinde Dona�hgl

Karargahma girerken ve Ikarken OslOnOz ve yanlnlzda gelirdikleriniz ara

Tanlk Bi I B er: "Aranlrdl."

Sanlk Serdar: "YO�sellilmil? zeminlerin aC;:llmasmd�kullanllan leknik klslnfda
bulunduglJ." i1en 2 un harieinde bal?kaea bir birimde b vanluzlardan var mlydl?"

. 01 er: "Vanluzlar sadeee al?agldaki bolmede v rdl. Oradan i�enip aC;:llmasl

Ihyordu."
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Sanlk Bora Serdar: "Yani teknik klslmlann elindeki mevcut bu vantuzlan aldlglnlzda."

Tanlk Birol Berber: "Bildigim, en aZlndan benim bildigim yoktu."

Sanlk Bora Serdar: "Talep ettiginizde veya aldlglnlzda 0 birime ait personel her zaman

birlikte gelir miydi yoksa baglmslz ihtiya� oldugunda bizzat gidip ailp i�leme tabi tutup ondan

sonra teslim etme gibi durumlar soz konusu mu?"

Tanlk Birol Berber: "A�masl, zemini a�masl zor oldugu i�in genelde gorevli arkada�

kendisi gelip i�lemi yapardl."

Sanlk Bora Serdar: "Yapardl, anllan vantuzlann sizin biriminizde, odanlzda kaldlgl

zamanlar oluyor muydu?"

Tanlk Birol Berber: "Hatlrlamlyorum kaldlglnl hatlrlamlyorum."

Sanlk Bora Serdar: "$ahit oldunuz mu?"

Tanlk Birol Berber: "$ahit olmadlm."

Sanlk Bora Serdar: "Zaman zaman anza ve kablo degi�imi maksadlyla zemin karolan

kaldlnldlglnda MEBS Ba�kanilglndan veya istihbarat �ubenin �all�anlan, ilgilileri bu olaya

nezaret ediyorlar mlydl?"

Tanlk Birol Berber: "Evet ediyorlardl."

Sanlk Bora Serdar: "Nezaret edenleri hatlrilyor musunuz?"

Tanlk Birol Berber: "Yani ben odada oldugum sOrece sonu�ta oda benim sorumlulugumda

oldugu i�in nezaret ediyordum sOrekli."

Sanlk Bora Serdar: "Sizi sormuyorum yani MEBS Ba�kanilglndan veya istihbarat �ubenin

diger personellerinden nezaret edenler oluyor muydu?"

Tanlk Birol Berber: "Tabi oluyordu, donem donem oluyordu."

Sanlk Bora Serdar: "Bu �ahlslan hatlrilyor musunuz diye sormu�tum."

Tanlk Birol Berber: "Yani �ubenin tom personeli sonu�ta orada bulunup nezaret

edebiliyordu. Yani bir defa iki defa a�llmadlgl i�in �ahlslan �uan."

Sanlk Bora Serdar: "Yani MEBS $ube MOdOrO."

Tanlk Birol Berber: "MEBS $ube MOdOrOnOn oldugu zaman da oluyordu. Obi

astsubaylnln veya Obi subaylnln oldugu zaman da oluyordu."

Sanlk Bora Serdar: "Sormak istedigim buydu?"

Tanlk Birol Berber: "Yani istihbarat klslmdan ba�ka arkada�larln da oldugu zaman da

oluyordu."

Sanlk Bora Serdar: "Yani Ibrahim Binba�1 bir fiil."

Tanlk Birol Berber: 'Tabi ki tabi ki onlann hepsi oluyordu. Sonu�ta kendi i�lerini yapmak

i�in kendileri a�tlnyorlardl."

Sanlk Bora Serdar: "Odanln giri�ini kaydeden gOvenlik kamerasl mevcut muydu?"

Tanlk Birol Berber: "Yok."

Sanlk Bora Serdar: "Istihbarat Klsmlnln kapIslnda yetkisiz �ahlslann giri�lerinde nobet�i

personeli ikaz etmek Ozere bir alarm veya ozel bir uyan sistemi var mlydl?"

Tanlk Birol Berber: "Evet vardl."

Sanlk Bora Serdar: "Faal miydi?"

Tanlk Birol Berber: "Faaldi ama aktif olarak kullanllmlyordu."

Sanlk Bora Serdar: "Peki bilgisayar kullanma yetkiniz yonetici seviyesinde mi?"

Tanlk Birol Berber: "Yonetici degil, kullanlcl."

Sanlk Bora Serdar: "Kullanlcl, balyoz, suga, oraj, sakal, �ar�af adl rilen, �ok gizli ve

klsltil saylda pe n' bildigi sozde darbe planlarlnln bir�ok ki�ide a tan olan ve internet

maksadlyla Do a Komutanilgl personeli taraflndan kullanllan yle bir odanln hemen

giri�inde kol . imkanl olan zemin altlna saklanmaslnln akla u un oldugunu soyleyebilir
.. '?" � ./

mlSlniZ / // ,,'

r�ah/k �nl: " Bu konu ile ilgili degil ge�elim. Degerlendlrme sorusu sormlWln."

�/..'/ '

/

L/
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Samk Bora Serdar: "Istihbaratta uzun sOre <;:alli?an bir kii?i olarak balyoz, suga, oraj, sakal,
<;:ari?af adl verilen sozde darbe planIan konusunda dava oncesinde bir duyumunuz, herhangi bir

i?ekilde bilginiz oldu mu?"

Tamk Birol Berber: "Kesinlikle ilk defa duydum."

Samk Bora Serdar: "Bununla birlikte bir klSlm Deniz Kuwetleri Personelinin emir komuta

yaplsl d1i?mda hareket ettigi ve bir darbe yapllanmasl i<;:erisinde yer aldlgma yonelik bir

duyumunuz oldu mu?"

Tanlk Birol Berber: "HaYIr."

Samk Bora Serdar: "Gorev yapbgmlz donem i<;:erisinde bahse konu malzemelerin

istihbarat i?ube i<;:erisinde odalar arasmda transfer edildigi ve bu durumun bir<;:ok kii?i tarafmdan

biliniyor olmasl bu malzemelerin ozel bir yerde ve gizli olarak saklandlgl anlamma gelir mi?"

Tamk Birol Berber: "Soruyu tekrar alabilir miyim?"

Mahkeme Bai?kanl: " Onu oyle degil de, siz bu malzemelerin oradan sOrekli odalar

arasmda gezdigini gordOnOz mO bu onemli?"

Tanlk Birol Berber: "HaYIr."

Samk Bora Serdar: "6 Arallk 2010 gOnO 155 polis ihbar hattma gonderilen elektronik ihbar

postaslm gordOnOz ve okudunuz mu?"

Tanlk Birol Berber: "I nternetten , basmdan, artl dava sOrecinde bana sual edilen sorudan
ogrendim."

Samk Bora Serdar: "6 Arallk 2010 larihinde gonderilen e posta ihbar formunda Donanma

Komutanllgl istihbarat Bai?kanllgmda kaldl ki Istihbarat Bai?kanhgl diye bir bai?kanhk i?ube

seviyesinde. Illegal bir grubun yasadli?1 <;:alli?malar yaptlgl soylenmektedir. Gorev yaptlgmlz

donem i<;:erisinde Donanma Komutanhgmda boyle bir illegal grubun varllgma yonelik bilgi ve

duyumunuz oldu mu?"

Tanlk Birol Berber: "Kesinlikle haylr?"

Samk Bora Serdar: "Sordugum sorular ve aldlglm cevaplar dogrultusunda i?u an burada

bizlerin tutuklu olmasma neden olan soz konusu malzemelerin kotO niyetli kii?iler veya kii?i1er

tarafmdan bahse konu aramada bulunan bolgeye bir i?ekilde koyma ihtimali sizce var mldlr?"

Tanlk Birol Berber: "Var."

Sanlk Bora Serdar: "Tei?ekkOr ederim."

Samk Nihat Altunbulak: "Saym Bai?kanlm bu Istihbarat Klsmmm karolan sOrekli

kaldlnlmasl, i<;:ine malzeme konulmasl, bu malzemelerin istihbarat KISlm Amirligi tarafmdan

zaman zaman gorOiOp tekrar sahiplerine iade edilmesi, burada bir kOi?e kapmaca gibi bir i?ey

olmui? Bunun kronolojisinin yani bu karolar ne zamanlar a<;:lldl. Ne zamanlar buralarda tadilat

yaplldl, ne zamanlar malzeme bulundu?"

Mahkeme Bai?kanl: " Onlan bildigini soyledi yani i?ey olarak. 0 konuda herkes gordOgOnO

soylOyor. $imdi bir odada <;:aI1i?an 3 gOn olmaz, mesela ben 2 gOn yoktum. 2 gOn burada ne

oldugunu bilmem. Yani i?ey olarak i?imdi onu kronolojik olarak bilemez tanlk sormamzm bir

anlaml yok."

Samk Nihat Altunbulak: "Tanlklar bilmeyecek Saym Bai?kamm siz bileceksiniz."

Mahkeme Bai?kam: "$oyle bilmem, yani arka plandaki odalarda bu iki gOn i<;:erinde ne

oldugunu bilmem mOmkOn degil yani anlatabiliyor muyum?"

Samk Nihat Altunbulak: " Tanlklar bilmeyecek"

Mahke Ba kam: "Tanlk her dem orada olmaymca da kronoloosini bilmesi mOm!<On

degil." /

Sam at Altunbulak: "Tanlklar bilmeyecek, teker teker bOtory'tamklara ve ilgili sam�ar�
sorulara un kronolojisi sizin tarafmlzdan eger olui?turulursa sllnki daha resm� dah� Iyl

b.k,1 ',���"""yo,"m."�
.y/\:::)
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Mahkeme Ba�kanl: "$imdi tOm tanlklann ifadeleri okundugunda ya da buradan ylktlglnda

birle�tiginde ylklYOr. Ne ne zaman ayllml�, neler yapllml� hemen hemen bir silsile iyerisinde

bunlar ylklYOr. TOm ifadeler bittiginde bunlar toptan okundugunda herkes gorecek nasll

oldugunu. Tamam, Buyurun."

Sanlk Cemal Temizoz: "Cemal Temizoz."

Mahkeme Ba�kanl: "Avukat Hanlm bu konu ile ilgili bir peki�tirme yapacak herhalde."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Evet, evet �imdi Bora Albayln

sorusuna evet buraya birilerinin bir �ey koyma ihtimali var dediniz."

Tanlk Birol Berber: "Evet."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazlioglu Erol: "Ne �ekilde var, yani ne �ekilde birileri

sizleri atlaylp da oraya bunu koyabilir, yani nerede bir zaaf var, ne olabilir ki oraya sizin dl�lnlzda

birileri bir �ey koyabilir?"

Tanlk Birol Berber: "$imdi mesai saatinden sonra oda bizim kontrolOmOzOn, daha

dogrusu nobetyi personel ylktlktan sonra tamamen bizim kontrolOmOzden ylklYOr. 2 tane de

anahtan var. Biri asma kilit biri de normal kilit. Herhangi bir �ekilde asma kilidi ayma kabiliyeti ve

kapldaki kilidi ayma kabiliyeti olan birisi oraya rahat bir �ekilde girip tekrar kaplyl kapatlp

ylkabilir. "

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazlioglu Erol: "Kimin kontrolOnde sizden sonra?"

Tanlk Birol Berber: "Nobetyi astsubayligln, nobetyi subaylarln kontroIOnde."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazlioglu Erol: "SaYIn Ba�kan."

Tanlk Birol Berber: "Yani Donanmada yali�an herhangi birisi oraya girdigi zaman,

kapldan, Donanma Komutanligl kaplslndan iyeri girdigi zaman bir �ekilde kaplya, bizim

bulundugumuz odanln kaplslna ula�abilir. Buna engel te�kil eden hiybir �ey yok."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazlioglu Erol: "Peki 0 nobet yizelgeleri nerede acaba,

sizden sonra oradan sorumlu olan ki�ilerin nobet yizelgeleri? Sayln Ba�kan 0 nobet yizelgelerini

isteyelim bu bir talep."

Mahkeme Ba�kanl: " Onu az once ben diger tanlga sordum.

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazlioglu Erol: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: " Yani Deniz Kuwetlerinde IOmbaragzl denilen, yani nizamiyeden

giri�ten sonra bir personele yonelik bir kontrol yok."

Tanlk Birol Berber: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani ismini yazdlnp mesai dl�lnda geliyor, Donanma iyerisinde de

bir birime gidebiliyor. Onu engelleyen bir durum yok oranln personel."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazlloglu Erol: "HaYlr haylr bu onlann bulundugu

odanln kontrolO onlardan sonra nobetyi ki�ilere geyiyormu� herhalde degil mi?"

Mahkeme Ba�kanl: " Ana giri�ten, ana giri�ten."

Tanlk Birol Berber: "Bakln giri�ten derken �oyle; Komutanlik binaslnln komple

sorumlulugundan bahsediyorum ben. Odanln sorumlulugu kimseye geymiyor."

Mahkeme Ba�kanl: "Oda kaplslnda bekleyen yok."

Tanlk Birol Berber: "Nobetyi subayl, nobetyi astsubayl komple binanln sorumlulugundan

bahsediyorum."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazlloglu Erol: "Komple binadan ki

efendim 0 isimleri isteyelim bu bir talep." /
Mahke e Ba�kanl: "Ya da �ey ana bina giri�i mi diyorsunuz?"

Bir kls1l sa r mOdafii Av. $ule Nazlioglu Erol: "Evet."
Mahke a�kanl: " Oyle dediler az once de."

isi . 'Imedi: "Ana bina giri�i."

...

-.
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Mahkeme Bai?kam: " Ashnda iki bina girii?i var degil mi, lumbaragzmdan girii? kontrolu var

bir de ana bina girii?leri, uzak."

Samk Abdullah Can Erenoglu: "Yalnlz 0 Golcuk ana usse girii?"

Tanlk Birol Berber: "Garnizona girii? farkll."

Mahkeme Bai?kam: " 1. Kontrol, 2. kontrolde bina girii?leri kontrol ediliyor oyle mi?"

Samk Abdullah Can Erenoglu: "Ana bina girii?lerinde nobetyi subayhgl, nobetyi

astsubayhgl var. Onun iyerisinde anahtar dolabl var. Orada kaYltlar var. Hatta d1i?anda mesai

saati d1i?mda gelenlerin kaydl yaplhr."

Bir klslm samklar mudafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "A bak kayltlar varmli? ii?te ya."

Mahkeme Bai?kanl: "Tamam, yani iki ai?amall bir kontrol var. Bir ana girii? kontrolu var bir

de bina girii?lerinin kontrolu var nobetyiler tarafmdan."

Samk Abdullah Can Erenoglu: "Evet."

Mahkeme Bai?kanl: "Tamam onu tekrarladlm i?eklinde."

Samk Berker Emre Tok: "Mesai saatleri bitiminde siz nobet hizmetini, icapyl nobet

hizmetini blraktlktan sonra bina iyerisinde ayn bir nobet tutan bir ekip bulunmakta mldlr?"

... Tanlk Birol Berber: "Bina iyerisinde degil de lumbaragzmda yani girii?te."

Samk Berker Emre Tok: "Aynca harekat ile ilgili bolumlerdeT

Tanlk Birol Berber: "Harekat buroda var evet 24 saat."

Samk Berker Emre Tok: "Peki bu bOlUmde takriben kay personel bulunuyor gece

suresince?"

Tamk Birol Berber: "1 subay, 1 astsubay iki kii?i yamlmlyorsam evet."

Sanlk Berker Emre Tok: "Onlarm da aynl i?ekilde buraya nufuz etme imkanlan olabilir

mi?"

Tanlk Birol Berber: "Tabi ki yani dedigim gibi kapllar zaten kar�lIhkh. Zaten art niyetli birisi

bir i?ekilde girip 0 kaplyl ayma kabiliyetine sahipse i?ayet herkes olabilir, tabi ki onlar da olabilir."

Samk Berker Emre Tok: "Tei?ekkur ederim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bai?kanlm soru sorabilir miyim yeri gelmii?ken geymesin."

Mahkeme Bai?kam: "Tabi buyurun."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi bu ana girii? degil, Donanma Komutanhgl girii?i degil

de normal binanm girii?inde de kaylt sistemi var dediniz ya ziyaretyi geldiginde."

Tamk Birol Berber: "Evet."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi personel nobeti tamamladlktan ve personel de

... oradan aynldlktan sonra nobetyi subayl ya da astsubaym kaldlglm belirttiniz."

Tamk Birol Berber: "Girii?te evet."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Girii?te, i?imdi orada gorev yapan normal bir personel
geceleyin geldiginde oradaki nobetyi subay ya da astsubay orada yahi?an personelin de kaydml

tutar ml gece geldiginde."

Tanlk Birol Berber: "Tutmaz, i?oyle tutmaz; manyetik kartlanmlz vardlr bizim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam ii?te bir saniye manyetik kart sistemi hangi tarihten

itibaren geldi? Yani d1i?andaki asma kilit ile kapi kilidi var dediniz."

Tanlk Birol Berber: "HaYlr haylr."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Soma bir de manyetik kart."

Tamk Birol Berber: "Manyetik kart i?unu diyorum. Donanma Komutanhgl binasma girmek

iyin hepimi 'n manyetik kartlan vardl. Onu okutup giriyorduk. Onu okutmamlz otomatik olarak

sisteme Izi raya girii? yaptlglmlzl ve ylkarken de okutup kaplyl aytlglmlz�
yaptlgl aydediyor." ..

�k�endi Pe�sak:. "Sizin gorev yapm1i? oldugunuz
inde�nizde anahtarla glrme Imkam var miT

nlk Birol Berber: "Evet, orada manyetik kart yok 0 kaplda iki t

=�
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Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam anladlm ben zaten onda bir tereddot yok da, 0
zaman siz mesainiz bitti normal bir nobet9i degilsiniz geceleyin saat 11 de bir i?eyinizi,

cUZdanlnlZI unuttugunuzu fark ettiniz."

Tanlk Birol Berber: "Eve!."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Donanmadan girdiniz kendi 9ahi?tlglnlz binanln onune de
geldiniz."

Tanlk Birol Berber: "Eve!.

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Onunde de nobet9i subay ya da astsubay var neyse orada
personel olmanlza ragmen herhangi bir kaylt sistemi var ml?"

Tanlk Birol Berber: "Yok."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Yok, odamdan cuzdanlml alacaglm dediniz."
Tanlk Birol Berber: "Eve!."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Anahtannlzla a9tlnlZ, aldlnlz."
Tanlk Birol Berber: "Eve!."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Geri 9Iktlnlz."
__ Tanlk Birol Berber: "Eve!.

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "0 zaman bir kaylt altlna alma diye bir durum var ml mesai
saati sonraslnda?"

Tanlk Birol Berber: "Kaydl dedigim gibi manyetik kartla okuttugumuz i9in oluyor onun

haricinde ekstra bir kaylt yok."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam anladlm."

Sanlk getin Dogan: "Bilgisayar kayda ahyor."

Tanlk Birol Berber: "Evet ekstra bir kaylt yok."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bilgisayar kaydl dediginizde ana Donanma Komutanhgl
girii?indeki kaYI!."

Mahkeme Bai?kanl: " Kaplnln bir manyetigi yok. Yani binaya giren."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "HaYlr nobet 9izelgesinin istetilmesi talebi (birka9 kelime

anlai?llamadl)"

Mahkeme Bai?kanl: " Yok 0 anlamda yani S kath bir bina dUi?unelim ai?agldan ge9tikten

sonra siz kendi odanlza degil de bai?ka bir odaya da gidebilirsiniz."

Tanlk Birol Berber: "Evet aynen oyle."

Mahkeme Bai?kanl: " Oranln anahtannl ele ge9irmii?seniz ya da bir i?ekilde girii? imkanlnlz

-- varsa 0 sistem onu okumaz oraya girdiginizi."

Tanlk Birol Berber: "Evet dogru."

Mahkeme Bai?kanl: " Onu i?ey yaplyor, buyurun."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Denetleme Degerlendirme Bai?kanhgl yaptlglm i9in olmasl

gerekeni soyluyorum. Oldugunu soylemiyorum. $imdi 0 binanln igerisinde nobet9i subayhgl,

nobet9i astsubayhgl var. Mesai saatleri d1i?lnda ben bile olsam oradaki Donanma Kurmay

Bai?kanl da olsam herhangi bir bai?kan da olsam veya astsubay arkadai?lmlz da olsa mesai saati

dli?lnda gelenlerin oraya kaydl yaplhr. Hatta mesai saati d1i?lnda 9ahi?mak istedigini de onceden

bildirmesi gerekir."

Mahkeme Bai?kanl: " Her i?eyi nobet9i subayln bilmesi lazlm."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Olmasl gerekeni soyluyorum ben siz6, olmasl gerek�ni

soyluyorum. ani uyor mu olmuyor mu, duzensizlik var ml? Kendisi biraZ ewel bazl suallere.
Ve manyetik acaba ne zaman uygulanmaya bai?landl?"

Ta irol Berber: "Ben 200S'te geldigimde uygulama vardl."

AbqullaflCan Erenoglu: "2002-2003'te var mlydl?"
TaJf�Birol Berber: "Ben 200S'te geldigjmi i9in bilmiyorum."
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Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Bilmiyorsunuz evet, yani bu manyetik kart evet girii?

�lkli?lar, bilgisayara kaydediliyor ama bu aynca mesai saati d1i?lnda gelenlerin oraya ne zaman

gelecegini, hatta hafta sonu �ahi?acaglnl falan onceden bildirmek zorunda. Emirler boyle,

uymasl gereken yonergeler, yonetmelikler boyle ama boyle uygulanlyor mu onu bilemiyorum."

Mahkeme Bai?kanl: "Guvenlik a�lgl var deniyor."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Her yerde denetliyoruz bunu."

Mahkeme Bai?kanl: " 0 da oradan geliyor, guvenlik a�lgl var, tespiti var."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Denetlendigimiz zaman �Ikan aksakhklan da ilgililere

bildiriyoruz. Eksikligi gorulenler ile ilgili de disiplin ii?lemleri yaplhyor."

Mahkeme Bai?kanl: " Peki, arkada bir soru sormak isteyen vardl, ha Cemal Temizoz de

var, siz de obur en arkaya goturun oraya verin. Erdin� YlldlZ eve!."

Sanlk Cemal Temizoz: "Istihbarat Klslm Amiri Cem Caglar ile hOi?nutsuzlugunuz var
mlydl?"

Tanlk Birol Berber: "Yani mesai yapan insanlar birbirini sevmek zorunda degil, biz de 0

�er�evede �ok hOi?lanmazdl benden kendisi, ben de kendisinden �ok hOi?lanmazdlm bu kadar."

- Sanlk Cemal Temizoz: "Peki aynhrken nasll aynldlnlz, kavgah bir i?ekilde mi yoksa

normal mi?"

Tanlk Birol Berber: "Askerlikte kavga olmaz. Yani herhangi bir husumet olursa 0 yarglya

tai?lnlr askeri yargl cezaSlnl verir, 0 bana iyi �ahi?malar diledi, bai?anlar diledi. Ben de

allahalsmarladlk dedim �Iktlm. 0 i?ekilde �Iktlk."

Sanlk Cemal Temizoz: "Peki."

Mahkeme Bai?kanl: " Erdin� YlldIZ."

Sanlk Erdin� YlldlZ: "Donanma Komutanhgl binaslna normal kaYlth girii? kapisl haricinde

kaylt altlna ahnmayan, bai?ka bir girii? kapisl var mlydl?"

Tanlk Birol Berber: "Tabi ki 2 tane daha kapi vardl. Oralardan da girilebilir Erdin�'in dedigi

gibi."

Sanlk Erdin� Ylldlz: "Biz bu hususu ilgili yerlere i1etildi mi bu guvenlik a�lgl?"

Tanlk Birol Berber: "Tabi gorev yaptlglmlz sure i�erisinde."

Sanlk Erdin� YlldlZ: "Ama �ozum bulunmadl degil mi yapllmadl?"

Tanlk Birol Berber: "Eve!."

Sanlk Erdin� YlldlZ: "Tamam tei?ekkur ederim."

Mahkeme Bai?kanl: " Buyurun Ali Sadi Onsa!."

- Sanlk Ali Sadi Onsal: "Istihbarat $ubenin bulundugu katta girii?te siz nereden girerseniz

girin iki tane manyetik kartla okutarak bulunduguz koridora girme yetkiniz var, onun dli?lnda

oraya girilebilir mi 0 kayan kapllardan ge�meden?"

Tanlk Birol Berber: "Bai?ka."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Kartla, kartla okutarak"

Tanlk Birol Berber: "Evet yangln merdiveni var."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Bunlann bu kart okuma SIZIn 0 kata, koridorunuza ge�ii?teki

manyetik kartla girii? yaplldlktan soma onlann kaYltlan Donanma Komutanhklarlnda var mldlr

oraya kimlerin girdiginin kayrtlan? "

Tanlk Birol Berber: "$imdi i?oyle sadece 0 kata girdiginizin kaydr vardl Idor d�n

Istihbarat $ube, bizim i?ubenin bulundugu i�in herhangi bir kaylt yok. A 0 kata iki tane gi Ii?

kapisl vardlr. K rtmlzl okutup ge�erseniz eger kaydmlz olur. Ama kartl z okutmaylp biri oku up

da pei?inden gi rs veya kaplyr elinizle aralaylp ge�erseniz kaydl IZ olmaz."

Sanlk adi Onsal: "Peki 0 manyetik kapldan ge�tiniz, I ihbarat $ubenin bulun

yerde har olumune ge�erken bir kapi daha vardl."

�k irol Berb :" 'Ie!."
-Unlol AI' I Unsal: "0 kapmln kart okuma sistemine sahip mi,

\j
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Tanlk Birol Berber: "0 kapi ben 2005'te geldim aktif olarak kullanllmlyor sUrekli a�lktl."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "SUrekli a�lktl."

Tanlk Birol Berber: "Evet, harekat tarafl da, istihbarat tarafl da sUrekli a�lktl."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Peki sizin biraz once internet bilgisayannm bulundugu yerde 7.30'a

kadar �ahi?malarm yaplldlgl yerde sUre degii?ebilir tabi. 0 gUn harekat katmda bulunan herhangi

birisi sizden ya bu anahtan ver de benim internette bir ii?im var bazl �ahi?malar yapacaglm deyip,

ilii?kileri kapsammda alsa sabaha kadar 0 anahtar kendisinde kahp 0 bulunulan malzemelerin

�Iktlgl yere istedigi kadar girip, istedigini yapabilme ozgUrlUgUne sahip olur mu?"

Tanlk Birol Berber: "Anahtan verirseniz tabi ki olur."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Olabilir degil mi, bir diger soru da bu iddianamede yer alan

Bai?kanlm bir konui?ma var. Bilemiyorum hukuki anlamda ben bu konuda orada ge�en bir ifadeyi

kendisine �ok klsa sormak istiyorum ama sorma hakklmm olup olmadlgml ii?in a�lgl bilmiyorum."

Mahkeme Bai?kanl: " Internette ge�en ses kaydl ml?"

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Eve!."

Mahkeme Bai?kanl: " Onun Uzerinde tartli?mlyoruz."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Peki anlai?lldl."

Mahkeme Bai?kanl: " Sadece Mahkeme karan ile elde edilen deliller."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Onun dli?mda herhangi bir sorum yoktur."

Mahkeme Bai?kanl: " Daha dogrusu Mahkeme onlan delil kabul edip etmedigi konusunda

karar vermedi de Savclllgm delil olarak kabul ettigi i?eyleri tartli?ahm, Savclhk onu da delil olarak

yazmli? ama yani CMK'da a�lk�a belli yasaya aykln oldugu. Biz daha �ok yasa kapsammda

kalanlan ama i�erikleri dogru mudur, degil midir onlar daha soma tart1i?llacak. Peki sorusu

olanlar bitti herhalde. Hakim Bey tam bu ai?amada."

Mikrofona konui?ulmadlgl i�in anlai?llamadl

Mahkeme Bai?kanl: " Bu konu kapatlhrken okuyallm diyorsunuz peki, bir kii?i daha

dinleyelim sizin bitti. Mehmet Emin Baylak."

Bir klslm sanlklar mUdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Sorulanmlz

Mahkeme Bai?kanl: " Sizi pardon tanlk gelsin siz bai?ta i?ey yaptmlz. Bir ara 0 tarafa

baktlm da fark edemedim. Buyurun Kemal Bey."

Bir klslm sanlklar mUdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Istihbarat :;>ubede bilgisayar ve

hard disk degii?imi sizin �ahi?tlglnlz donemde yaplldl ml?"

Tanlk Birol Berber: "Istihbarat :;>ube genelinden bahsediyorsunuz herhalde."

Bir klslm sanlklar mUdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Eve!."

Tanlk Birol Berber: "Benim bulundugum odada bilgisayann bir tanesinin hard diski degii?ti.

Kapasitesi artlnlmak amaclyla nobet bilgisayan olarak kullandlglmlz bilgisayann hard diski

degii?ti."

Bir klslm sanlklar mUdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Peki i?ubede diger bilgisayarlar

veya hard disklerin degii?imi konusunda bir bilginiz oldu mu?"

Tanlk Birol Berber: "OnIan bilmiyorum yani i?ubeler hep kapah sonu�ta kim neyi degii?tirdi

konusunda bilgi sahibi degilim"

Bir klslm sanlklar mUdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Sizin hard disk degi�tirildiai tarihi

hatlrllyor musunuz?"

Tanlk Birol Berber: "Tarihi halirlamlyorum."

Bir klSlm anlklar mUdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Halirlaml'forsunuz."

Tanlk Bir I rber: "Eve!."

Bir kl sanlklar mUdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Ha,Cim yUkseltmek amaclv.la ml
degii?tiri' y"1' --'�

ani (BiroT �r: "Evet kapasitesi yetersizdi, kapasitesini
L�/ /�_....
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Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarayoglu: "Bu Donanmada normal bir

uygulamamlydl? Boyle zaman zaman Ost versiyona geymek iyin, haeim degi�tirmek iyin."

Tamk Birol Berber: "Tabi ihtiyay varsa bir �eyler depolama ihtiyael veri birikiyor sonuyta

elde 0 verileri daha sagllkll depolayabilmek iyin kapasiteyi yOkseltmek iyin talep yaparsmlz onun

kar�llIgmda hard disk degii?ir."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarayoglu: "Te�ekkOr ederim. YOrOyen

sorui?turmalarla ilgili bilgi beige toplamak iddianamelerle ilgili bilgi, beige toplamak askeri

personelin ozelikle bu son donemi soylOyorum 2009'dan sonraki donemi soylOyorum. Askeri

personelin hakkmda sorui?turma ve kovui?turma olan davalar veya sorui?turmalarla ilgili bilgi

beige toplamak hangi klsmm goreviydi?"

Tamk Birol Berber: "IKK klslm."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarayoglu: "IKK klslmm."

Tanlk Birol Berber: "Eve!."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarayoglu: "Bu tip iddianamelerle ve

soru�turmalarla ilgili belgelerin IKK klsmmda bulunmasl dogal olarak sizinde onOnOzden geyen

... belgelerle gordOgOnOz kadan ile."

Tanlk Birol Berber: "Evet."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarayoglu: "Dogal diyorsunuz. Peki, bu sizin

gorev yaptlgmlz donemde irtiea ile mOeadele kapsammda Ost makamlardan emirler geliyor

muydu arai?tlrma yapllmasl konusunda?"

Tamk Birol Berber: "$imdi gelen emir hangi �ubeyi ilgilendiriyorsa i?ube mOdOrO 0 i?ubeye

ayar 0 emri, dolaylslyla benim gormem mOmkOn degil. Istihbarat klsmm gormesi mOmkOn degil

o tarz konulan."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarayoglu: "$imdi beige kayrt i�lemi yaplyoruz

dediniz."

Tamk Birol Berber: "$oyle beige kayrt i?oyle; ki�iye ozel geldiyse eger bir beige i?ube

mOdOrO bakar kimi ilgilendiriyorsa zarfla ona verir, zarfl biz aymaYlz. Iyinden ne ylkbglm

bilemeyiz. Dolaylslyla eger 0 i?ekilde geldiyse bizim gormemiz mOmkOn degil."

Bir klSlm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarayoglu: "Peki istihbarat �ubede bu i?ekilde

irtiea ile mOeadele kapsammda faaliyetler, sorui?turmalar, idari sorui?turmalar veya bilgi toplama

kapsammda faaliyetlerin yaplldlgl konusunda bir bilginiz var ml?"

Tanlk Birol Berber: "HaYlr yok."

... Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarayoglu: "Hiybir bilginiz yok."

Tanlk Birol Berber: "Yok."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarayoglu: "Son zamanda istihbarat i?ubede

atanma konusunda bir personel arasmda geli�en bir kanaat var mlydl?"

Tamk Birol Berber: "Bu soruya eevap vermek istemiyorum."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarayoglu: "Orada yall�an personelin orada

gorev yapmaktan rahatslzllk duyduguna ilii?kin bir kanaat var mlydl?"

Tamk Birol Berber: "Cevap vermek istemiyorum."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarayoglu: "Siz Donanma Komutanllgl ve

sizin i?ubeniz rutin Deniz Kuwetleri Komutanllgmm yaptlgl denetlemek degerlendil]llenin Y@tiQI

denetlemelere tabi tutuluyor muydunuz?"

Tamk Birol Berber: ''Tabi ki."

Bir kls�lar mOdafii Av. Kemal Yener Sarayoglu: "Do

tutuluyor m

T�
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Tanlk Blrol Berber: "Ihlaller degil de normal rutin denetlemede arkada�lar gelip."

Mahkeme Bai?kanl: "Onu �oyle diyelim giivenlik a<;lgl oldugu konusunda denetleme

sonu<; raporu var mlydl klsmmlz hakkmda degil mi? Bu da oyle bir yani �eyden soma

denetlemeden soma rapor yazillyordu degil mi?"

Tanlk Birol Berber: "Evet."

Mahkeme Bai?kanl: "Yani siz bai?kanltgml yapmli?smlz."

Tanlk Birol Berber: "Hatlrladlglm kadanyla yoktu oyle bir."

Mahkeme Ba�kanl: "Siz Donanma Komutanltgl denetlemelerinden sonra sizin birimde bir

giivenlik a<;lgl oldugu yoniinde bir tespit var mlydl raporlarda onu hatlrltyor musunuz?"

Tanlk Birol Berber: "Yok haylr hatlrlamlyorum oyle bir i?ey olduguna dair hatlrlamlyorum."

Mahkeme Bai?kanl: "Evet. Buyurun Can Erenoglu Avukat Bey bitirsin ondan soma.

Buyurun Avukat Bey devam edin."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Kemal Yener Sara<;oglu: "Sizin klsmmlzdan <;rkan bu hard

disk ne ii?lem yaplldl?"

Tanlk Birol Berber: "9lkan hard diski mi diyorsunuz?"

... Bir klslm sanlklar miidafii Av. Kemal Yener Sara<;oglu: "Evet."

Tanlk Birol Berber: "Yani OBI personeli gelip sonu<;ta hard diski altp hard diskin i<;inde

olan bilgileri bir veri depolama aygltma kaydedip tekrar bizim kapasitesini arttlrdlglmlz had diskin

i<;erisine yiiklediler. Daha somas I OBI personeli ile alakalt olan husus, hard diski aldlktan soma

ne gibi ii?lemler yaplyorlar onu bilmiyorum. Hard disk bizde kalmlyor sonu<;ta yenisi taklldlktan

soma eskisini altp ne gibi ii?lem yaplyorlarsa bilemiyorum."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Kemal Yener Sara<;oglu: "Bu konuda emin misiniz?

Istihbarat i?ubede istihbarat i?ubenin ozelligi dikkate altnarak."
Tanlk Birol Berber: "Evet."

Bir klsrm sanlklar miidafii Av. Kemal Yener Sara<;oglu: "9lkan eski hard diskler istihbarat

i?ubenin i<;inde imha edilmiyor mu?"

Tanlk Birol Berber: "HaYIr."

Bir klSlm sanlklar miidafii Av. Kemal Yener Sara<;oglu: "Aynca bir imha prosediiriimii

var?"

Mahkeme Ba�kanl: "0 konuda bizim dosyaya katllan bilgiler var. Onu ge<;elim bilgisi 0

i?ekilde herhalde tanlgm."

Bir krslm sanlklar miidafii Av. Kemal Yener Sara<;oglu: "Bir telefon gorii�menizde i?oyle bir

... ifadeniz var; oyle ii?te bak ii?te i?uan Erdin<; i<;erde adam hi<;bir �eyden haberi yok. Yani pisipisine

i<;erde, yani astsubay arkada� mesela 0 Cern 9aglar hi<;bir i?eyden haberi yok. Yani sevmem

nefret ederim ama hi<;bir i?eyden haberi yok. Herif i<;erilere almmli? $ube miidiirii hi<;bir i?eyden

haberi yok. Hi<; kimse onlann hi<;birini bilmiyor. Yani mevzuatl bir tane bilen var bu ii?te bilen geri

kalan 3'iide i?u anda i<;erde. $eklinde bir konui?manlz var. Birde diger konui?malannlzda; yani

bende orada olsaydlm atamam yapllmamli? olsaydl beni de i<;eriye altrlardl. $eklinde bu mealde

konui?malannlz var. Burada merammlz neydi, neyi ifade etmek istiyordunuzT

Tanlk Birol Berber: "Yani tekrarlar mlSlnlZ ben tam anlayamadlm soylediginiz ciimleleri."

Bir klSlm sanlklar miidafii Av. Kemal Yener Sara<;oglu: "Bu konui?manlzl hatlrlamadmlz

ml?"

Tanlk Birol Berber: "Hatlrlamadlm."

Bir klsln1)sanl�iidafii Av. Kemal Yener Sara<;oglu: "Oyle ii?�bak i�te i?uan Erdin<;

i<;erde adam hi��den haberi yok. Yani pisipisine i<;eride, yani a!jtSubay arkada� mesela 0

Cern 9aglar.':.

�YBai?kanl: "Bu konui?ma size mi ail oncelikle buT

T. nJ)ir6( B13rber: "Hatlrlamlyorum yani konui?mayl hat�rlamlyorum

(:::+���tedinl."
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Mahkeme Ba:,;kam: "Hatlrlamlyorsunuz. 0 zaman cevap vermeyin. Yani samk olsa ses

analizinizi yapanz ya da delil:,;eysi aynl ama :,;u anda hatlrlamlyorsamz soruda Israr etmenin bir

anlaml yok. "

Tamk Birol Berber: "Yok hatlrlamlyorum yani."

Bir krslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Hatice Yusuf Clhz ile."

Mahkeme Ba:,;kam: "$ey tapelerden okuyor. Mahkeme karan He ama bazen isim oyle

ge�mesine ragmen farkh ki:,;i1ere de uydugunu biliyoruz diger dosyalanmlzda."

Bir klsrm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Hatice Yusuf Clhz ile

HaticeNusuf Clhz ile yani once Hatice ClitZ ile konu:,;mu:,;sunuz. Soma Yusuf Clhz'l

�aglrml:,;srnlz hatta 0 uykudayml:'; onu �aglrml:,;srnlz. Tarihte 18 Ocak 2011 hatlrladrnlz ml?"

Tamk Birol Berber: "Yok hatlrlamadlm."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Bu sizin oda sorumlusu

oldugunuz oda da teknik personel, baklm personeli, OBI personeli �ah:,;ma yaparken muhakkak

nezaret ediyordunuz diye bir beyammz var."

Tamk Birol Berber: "Evet."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Dogrudur. Peki, bu �ah:,;malar

hafta sonu yaplldlgl zaman bu nezaret imkanl oluyor muydu?"

Tamk Birol Berber: "Hafta sonu yapildlgrna hi� denk gelmedim ama hafta sonu da

sonu�ta orada bir nobet�i arkada:,; vardl bizden, onlann nezaretinde yapllml:'; olabilir yani."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Bu nobet�i ne maksatla orada

kahyordu?"

Tamk Birol Berber: "Kendi i�imizde tuttugumuz bir nobet sistemi vardl. 0 nobet sistemine

gore sabah hafta sonu 7 gibi oraya gelip ak:,;amda i:,;imiz bitene kadar komutanlanmlz herhangi

bir :,;ey ister diye ki gOnlOk brifing haZirlanlyordu 0 brifingleri haZirlamak, komutanlanmlza takdim

etmek Ozere bir tane istihbarattan nobet�i personel muhakkak bulunuyordu."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "1 ki:,;i kahyordu."

Tamk Birol Berber: "Evet."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Bu bir ki:,;i �e:,;itli mesaj alma,

verme i:,;lemleri i�in odadan aynlmasl soz konusu olabiliyor muydu?"

Tamk Birol Berber: "Tabi ki, tabi ki."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Bu �ah:,;maya muhakkak tamaml

ile nezaret ettigini soyleyebilir misiniz?"

Tanlk Birol Berber: "Yani hafta sonu �ah:,;ma yaplldlgrna ben kendim :,;ahit olmadlm. $ahit

olmadlglm i�in bu konuda bir :,;ey soyleyemiyorum."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Donanmada mesai ka�ta

bitiyordu?"

Tamk Birol Berber: "6'da ak:,;am 6'da."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Peki Donanmanrn �ah:,;ma genel

teamOIO kapsamrnda ozellikle rOtbeli personelin aynlt:';1 ka�1 buluyordu?"

Tanrk Birol Berber: "Yani i:,;i olan arkada:,;lar kahyordu. I:';i olmayan arkada:,;lann yani saat

mevhumu yok sonu�ta Donanmada."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Bir kahp orada

kadar �ah:,;ma yapmasrnda."

Tanlk Birol Berber: "Tabi ki, tabi ki �ah:,;malar oluyordu haliyle."

Bir klSI sar1JJdt1�dafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Herhang,i;blr slkrntl veya krsltlllma

yok oyle mi?" // / �
Tanl (Berber: "Yok."
B' Im-8?:Jmk�13r mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Peki � k te:,;ekkOr ederi

// ////-- /1� \ \ \ 1 �

nna
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Mahkeme Ba�kanl: "Peki buyurun siz oturabilirsiniz orada. Mehmet Emin Baylak. 15

dakikamlz daha var ne yapabilirsek devam edelim."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Bu arada bir bilgi verebilir miyim?"

Mahkeme Ba�kanl: "Tabi beklerken."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Bu ana ast komutanlik, ana as komutanliktlr Donanma

Komutanligl Karargahl direk Deniz Kuvvetleri Komutanma bagli olarak. Bu karargahlan da

denetleme ve degerlendirme ba�kanligl Donanma Komutanlnln kldemine binaen denetleme

yapmazlar. Ona bagll birliklerde yaparlar ama Deniz Kuvvetleri Istihbarat Ba�kanligmm i1gilileri

zaman zaman gider ve bunda bir kontrol yaparlar. Onu bir aylkya belirteyim yani denetleme

raporlan."

Mahkeme Ba�kanl: "Sadece Istihbarat Ba�kanligmm denetimine tabi."
Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Evet denetleme degerlendirme sonuy raporlarmda bu ana

as komutanlik karargahlannm iyerisindeki denetlemeler yapllmaz. Boyle onlann kendi iylerinde

yaparlar."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki Tanlk Mehmet Emin Baylak hazlr, nOfus hOviyet cOzdanmda da

fotografl uyumlu. Babanlzl ismi Ibrahim?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Dogrudur."

Mahkeme Ba�kanl: "Ankara."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Dogrudur."

Mahkeme Ba�kanl: "21.09.1981 dogumlusunuz."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Dogrudur."

Mahkeme Ba�kanl: "Aksaray iii, Merkez, Dikmen nOfusuna kayltlislnlz oyle mi?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Dogrudur."

Mahkeme Ba�kanl: "Halen nerede oturuyorsunuz? Ikametiniz size ula�abilecegimiz bir

adres veya gorev yeri soyler misiniz?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "GolcOk Garnizonu Dogu Lojmanlan $im�ek A-6

GolcOklKocaeli."

Mahkeme Ba�kanl: "Donanmada ml gorev yaplyorsunuz halen daha?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Denizaltl filoda."

Mahkeme Ba�kanl: "Denizaltl filosunda astsubay olarak gorev yaplyorsunuz."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Dogrudur."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki �imdi 06.12.2010 tarihinde Donanma Komutanltgl Istihbarat

klsmmda yapllan aramada ele geyen dijital verilerle ilgili tanlk olarak dinlenmenize karar verildi.

Oncelikle burada sanlklan gordOnOz, size bir liste de verdik. Bu tanlklarla aranlzda herhangi bir

�ekilde akrabalik, bir yakmlik daha dogrusu yasal anlamda ni�anlilik i�te akrabalik �eyleri bir ilgi

var ml?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Yoktur."

Mahkeme Ba�kanl: "Herhangi bir aranlzda ihtilaf olan bir sanlk var ml?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "HaYlr yok."

Mahkeme Ba�kanl: "Yok. $imdi tanlklik yapacaksmlz, tanlklikta geryegi soylemek

onemlidir. C;;OnkO yargllamada Mahkeme belki de sizin tanlkligmlza da dayanabilir bazl
konularda dayanmaya da bilir 0 takdir ama onemli bir husustur tanlklik. Yemin edeceksiniz ve bu

kapsamda da dogruyu soylemek sorumlulugu gerektirir. 53. madde CMK bu I

dOzenliyor. Bir ihtar yapllmasml ongorOyor. Vine buraya gelmek iyin herh I bir masra

yapml�san bynjaff' bizden talep edebilirsiniz. Tanlkligmlzdan sonrada si' grup iyerisindeki

tOm tanl::d1nlenene kadar burada hazlr bulunmanlz gerekiyor. B' soyledikten sonra

aynlabil' niz. CMK 55. maddesi geregince size yemin ettirilecek ben metini orada ol}OnOze

kO'; ine o.�rnd&-biTaramada Savclligm delil olarak kullandlgl ve Ileri ele geytigi iiln sizi

4 �tyb 3



T.c.lsTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI ( CMK 250 MADDESIILE YETKILI ) CELSE TARIHI
01.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:89 Sayfa:44

bundan sorumlu oimanizi gerektirir bir i}ey ortaya �Ikacagml dUi}unuyorsaniz sorulan sorulara

cevap vermeyebilirsiniz. Boyle bir hakkmlzda var."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Anlai}lldl."

Mahkeme Bai}kanl: "Evet ayaga kalkahm. Bildiginizi dosdogru soyleyeceginize

namusunuz ve vicdanlnlz adma yemin eder misiniz?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Yemin ederim."

Mahkeme Bai}kanl: "Orada tekrarlayarak soyleyin."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdanlm

uzerine yemin ederim."

Mahkeme Bai}kanl: "Bu oda da ele ge�irilen 0 �uvallardan �Ikan birtaklm dijital veriler var.

Bunlann nasll ele ge�ti, oraya nasll konmui} olabilir bu konuda bir bilginiz, gorgunuz var ml?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Herhangi bir bilgim yok."

Mahkeme Bai}kanl: "Aramanm yaplldlgl gun orada mlydlnlz?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Dogrudur."

Mahkeme Bai}kanl: "Yani bildiklerinizi bir anlatm biz size daha soma soru sorahm. Mesela

,.. nasll gelii}ti, siz nereden itibaren orada �uvallann oldugunu gordunuz, Ya da kutulann oldugunu

gordunuz, hangi Ylldlr orada �ahi}lyordunuz bunlarla ilgili bir klsa a�lklama yaparsanlz?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Ben 13 Eylul 2010 tarihinde Donanma Komutanhgma

katlldlm. Olay 06 Arahk 2010 tarihinde ger�eklei}ti, ai}agl yukan 2,5 ayhk bir sure i�erisinde

gorevdeydim. Yaklai}lk Ekim sonu ya da Kaslm bai}l gibi kablolama faaliyeti vardl. IIgili memur

tarafmdan zemin a�"dlgmda birtaklm p0i}etler gordum. Salih astsubay, Salih KOi}maz astsubay

ile beraber aynl odada gorev yaptlglm i!;:in 0 da gordu ve beraber klslm amirimiz Mehmet Cern

Caglar'a durumu rapor ettik. Kendisi de $ube Muduru Beh!;:et Altmtai}'a iletecegini soyledi.

Ondan sonraki periyot Savclhk geldiginde orada gordum bai}ka."

Mahkeme Bai}kanl: "Clkarmli} mlydmlz oradaki gorduklerinizi dli}an?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "HaYIr."

Mahkeme Bai}kanl: "Kapattlnlz yine 0 i}ekilde?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Evet."

Mahkeme Bai}kanl: "Siz hangi birim?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Yani biz kapatmadlk."

Mahkeme Bai}kanl: "Yani gordunuz."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Gorduk."

_ Mahkeme Bai}kanl: "Ama !;:ahi}ma yapanlar kapattllar soma OstOnO tekrar."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Dogrudur."

Mahkeme Bai}kanl: "Siz sadece gordunuz."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Dogrudur."

Mahkeme Bai}kanl: "Siz hangi birimdeydiniz Istihbarat $ube MOdurlOgOnun?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Istihbarat klsmmdaydlm."

Mahkeme Bai}kanl: "Istihbarat klsmmdaydmlz."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "istihbarat klSlm amirliginde."

Mahkeme Bai}kanl: "Kari}1 koyma klsmmda degi!."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Evet."

Mahkeme Bai}kanl: "IKK klsmmda degi!. Peki, yani 0 odaya herkes girebiliyor muy�u?

Sizin !;:ahi}ma anlz or mlydl daha dogrusu?"

Tanlk M h min Baylak: "Mesai kavrammda 3 kii}i �al!i}ma mahalli olarak belim,
Salih KOi}ma stsubaym, Mehmet Cern Caglar binbai}lmlzm '!;:ahi}ma mahalli idi N' bet

kapsaml� 'm i}ube perso�e.linin kullandlgl, ay�iyeten. i�!7r�et 1��zlcl��nm !;:Iktlsl % 0 ada
old�riAolaYI !;:llsUalmak 1!;:ln gelen personellennde glrdlgl blr m�haldl.

rI5.e�kanl: "Bu arama yapllan odada?"
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Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Dogrudur."

Mahkeme Ba�kanl: "Kemalettin Yakar'm orada �eyi var mlydl? Orada duruyor muydu

orada?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Mesai kavraml gec;;irdigi odasl kedisine ait ilgili klslm amirligi

vardl ama nObet kavramma kendiside."

Mahkeme Ba�kanl: "Orada duruyordu nObeti oldugu zamanlar."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "NObel lutuyordu."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu konu ile ilgili olarak sanlk slfallyla Istanbul Cumhuriyet

Ba�savclhgmda 1 0.02.2011'de ifadeniz almml�. Hatlrhyor musunuz bu ifadeyi?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Dogrudur halirhyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Orada demi�siniz; benim c;;all�tlglm odanm zeminin altmda beige

saklandlgmdan haberim yoktur. 2010 ylh Ekim aYI veya Kaslm aYI ba�lannda tam

hallrlamlyorum kablo dO�eme faaliyeti oldu, bu nedenle i1gili memur tarafmdan zemin

aC;;lldlgmda zeminin altmda birtaklm po�etler gOrdOm. Yanlmda Salih astsubayda vardl. Klslm

amirimiz Cern binba�lya bu durumu aktardlm. Ben durumu �ube mOdOrOne izah edecegim tekrar

.... size dOnerim dedi. Daha sonra bizde �ube mOdOrOne ilettigi bildirdi. Daha sonra zemin yine

kablo sistemi dO�eyen �ahlslar tarafmdan kapatlldl ancak malzemenin C;;lkanlmasl veya tekrar

konulmasl gibi bir olay bilmiyorum demi�siniz dogru mu?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Dogrudur."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki yine bu konuda Askeri Hakim Albay GOkhan Duran'a bir ifade

vermi�siniz. 07.12.2010'da yani olaydan 1 gOn sonra daha dogrusu orada da aYni zemin

aC;;lldlgmda Savcl tarafmdan el konulan po�etleri daha once sanlrlm Ekim sonu Kaslm ba�mda

elektrik tesisatma i1i�kin yapllan bir c;;all�ma slrasmda zeminin kaplamasmm kaldlrllmasl nedeni

i1e daha Once gOrmO�tOm. Bu slrada Salih astsubayda oradaydl. Ben po�etlerin ic;;erisinde ne

oldugunu bilmiyorum. Evet buna ilave bilmiyordum, gOrmedim diyorsunuz. Bu nedenle Salih

astsubayla birlikte 0 konuyu Cern binba�lya ilettik, 0 da bize Kemal binba�lya ait oldugunu

sOyledi ve �ube mOdOrOne iletecegini belirtti ve sonrada i1ettigini de duydum. Burasl istihbarat

klslm amirligi Sigint odasldlr. Ancak bazen mesaj, evrak ah� veri�i maksadlyla odadan

aynldlglm olur odada gOrevli personel Cern binba�I, ben ve Salih astsubaydlr. Mesai sonrasmda

ertesi gOn brifingleri haZirlamak maksadlyla buraya girmeye yetkili diger personel odaya girebilir.

Odaya girebilecek diger yetkili personel Behc;;et yarbay, Cern binba�I, Kemalettin binba�I,

Mustafa yOzba�I, Erdinc;; astsubay, Adil astsubay ve Salih astsubaydlr demi�siniz dogru mu?"

... Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Dogrudur."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki soru sormak isteyen var ml sanlga? Sizin var ml Hakim Bey?"

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

Mahkeme Ba�kanl: "Gotorelim mikrofonu. Bu arada doktora giden tutuklu sanlklardan

Hamdi Poyraz ve Mustafa 9ah� dondOler degil mi buradalar? Hamdi Poyraz burada mi?

Tamam."

Sanlk Faruk Dogan: "Soru sorarken sizin sordugunuz sorulan tekrardan mOmkOn

oldugunca kac;;mmaya c;;ah�acaglm ancak daha onceki tanlklara sordugunuz sorulan bazllannl

sormak zorunda kalabiliriz. 90nkO bunlann her birisi ya ifadede tespit ettigimiz bir c;;eli�kiye

istinat edecek."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi ilk tanlga sorduk orada bir tereddut olu�ma . anll� soylOyo

sOylendigi de sOylenmedigi ic;;in biz onlan tekrar sorma ihtiyaci hissetme .. HIZII hlZl1 gec;;elim

zaman I tasarru u kullanahm, buyurun."

Sanlk F, Dogan: "Hlzh hlzh soracaglm yani soru k9flsantrasyonunu c;;evrede

bozulmam.as). C;;lsmdan soyledim. Gorevi 13 EylOI 2010'da OgOr! GOren astsubaydalll tesli
aldmlz." . /;/L�'

/ / no�Baylqk: "Dogrudur."
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Sanlk Faruk Dogan: "Evet OgOn GOren astsubay daha once Nisan 2010'da yapllan

Emasya belgesi aramasl esnasmda orada malzeme oldugunu size buraya da malzeme

saklanlyor veya malzeme depolanlyor bilesin diye gOrev devir teslimi esnasmda soyledi miT

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "HaYIr."

Sanlk Faruk Dogan: "Buraya konulan malzemelerden klsmmlza ait olanlardan haberiniz

var mlydl?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Iyerik olarak hiybir i?ey bilmedigim iyin."

Sanlk Faruk Dogan: "Bilmiyorsunuz."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Bilmiyorum herhangi bir i?ey."

Sanlk Faruk Dogan: "Anladlm. Bulundugunuz katm odanm gOvenlik denetlemesinden kim

sorumludur."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "GOvenlik denetimimiz tam olarak bilmiyorum."

Sanlk Faruk Dogan: "Peki 6 Arahk 2010 tarihinden geriye dogru en azmdan Kaslm aylnln

bai?ma kadar nobetyi oldugunuz tarihleri hatlrlayabiliyor musunuz?

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "HaYlr hatlrlamlyorum."

-. Mahkeme Bai?kanl: "Siz i?oyle isterseniz biraz daha yevirin masayl, kOrsOyO yani soru

sorarken sanlga bakm cevap verirken Heyete kari?1 cevap verin, 0 i?ekilde daha rahat olursunuz.

KOrsOye falan rahathkla."

Sanlk Faruk Dogan: "Nobet esnasmda odayl birlikte paylai?tlgmlz kimse oldu mu?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "NObet esnasmda nobetyi tek bir birey olarak kahyoruz. Cem

binbai?1 olsun i?ube mOdOrOmOz olsun mesai mefruhunda orada olurlarsa i?ayet mesai

sonrasmda orada olurlarsa aynl anda odada oldugumuz oluyor. Kontrol kapsammda oldugumuz

oluyor."

Sanlk Faruk Dogan: "Bunun d1i?mda internet kullanmak iyin gelenler oluyor muydu

nObetiniz esnasmda yani mesai d1i?mda kaldlgmlz periyotlarda nobetiniz esnasmda?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "HaYlr."

Sanlk Faruk Dogan: "OdaYI aylk blraklp gittiginiz oldu mu?

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "HaYIr."

Sanlk Faruk Dogan: "Istihbarat �ube MOdOrlOgO istihbarat klslm amirligi zemin

kaplamalan altmda gizli bOlmelerin bulunmasl normal midir?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "HaYIr. Ki gizli bir bolme olarak degil. Yapmm yaplhi?

maksadmdan dolaYI"

.. Salonda soz almadan konui?uldu, anlai?llamadl.
Sanlk Faruk Dogan: "Efendim alakasl var. Sordugumuzun bir maksadl var mOsaade

edin."

Mahkeme Bai?kanl: "Siz i?ey yapmaym kendi aranlzda siz sorunuzu sorun siz onu sadece

Mahkeme denetler sizin sordugunuz sorulan buyurun. Itirazda bulunabilirler biz karar veririz."

Sanlk Faruk Dogan: "Ozel Yetkili Savclhkta verdiginiz ifade de zemin kaplamalan altmda

kablo yahi?maSI yaplldlgml gordOgOnOzO belirttiniz. Ekim sonu Kaslm bai?l i?eklinde soylediniz.

Ifadelerden ylkarttlglm kronolojide biraz once arkadai?lanmdan birisi soylemii?ti. Ozellikle
Haziran 2010, Temmuz 2010,20-24 Ekim 2010 ve 29 Ekim 2010 tarihlerindeki yahi?malarda bOi?

oldugu ifade ediliyor. Bu tarihte yanllmli? olabilir misiniz Kaslm sonu olabilir mi acabaT

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Ekim sonu ve Kaslm bai?lan olarak hatlrhyorum."

Sanlk Far Do"an: "Bu yahi?malar esnasmda MEBS Bai?kanhgmda .. v I bra

OZyelik binbai?l, zdemir Ostegmen, Hakan Mete astsubay yahi? ra nezaret etti mi

kontrol etmek adlyla geldigini gordOnOz mO?"

Ta hmet Emif!-Baylak: "GOrmedim."

nI aru�n: "Ozel Yetkili Savclhkta size Ergenekon �r orgQtO nedeni ile
'fahlslardan herhangi birini tanlylp tanlmadlgmrz soruldu m .�"
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Tanlk Mehmet Emin Baylak: "HaYlr, hatlrlamlyorum."

Sanlk Faruk Dogan: "Boyle bir soru yoneltilmediyse bu a�lklamaYI ne maksatla yaptlnlz

ifadenizde?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "ifademin 0 klSmln1 tam olarak hatlrlamlyorum."

Sanlk Faruk Dogan: "HatirlataYlm Ergenekon teror orgutO nedeni i1e gozaltlna allnan

�ahlslardan herhangi bir tanldlglm yoktur. Aynca bu orgOtie de herhangi bir irtibatlm yoktur."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam ge�elim onu."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Soruya vermi� oldugum cevaptlr."

Mahkeme Ba�kanl: "C;OnkO bu soru�turmanln diger klsml onunla baglantlh olarak

yaplhyor. Yani 12. Aglr Ceza Mahkemesine buradan ele ge�enlerle ilgili a�llan davada oyle bir

iddia var. Sanlyorum bunu Heyette sormu�tur."

Sanlk Faruk Dogan: "HaYlr sorulmadlgl halde boyle bir cevap verilmesini garipsedim."

Mahkeme Ba�kanl: "Sorulmu� ki cevap vermi�."

Sanlk Faruk Dogan: "Evet peki. Arama emrinde yer alan soz konusu belgeleri arama

yaplldlktan soma listelenirken gordOgOnOz 0 belgeleri daha once istihbarat �ubede gordOgOnOz

oldu mu?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "HaYIr."

Sanlk Faruk Dogan: "AramaYI yapan Ozel Yetkili Savcl istihbarat klsmlnda zemin

kaplamalar altlnda bulunan malzemelerin kime ait oldugunu sordu mu?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Hatlrlamlyorum."

Sanlk Faruk Dogan: "Aramada bulunan torbalar i�inde bulunan malzemelerde size ait

DNA, swap parmak izi ara�tlrmasl yaplldl ml veya bu maksatla sizden bu �eyler toplandl ml?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "$ahslmdan herhangi bir �ey toplanmadl parmak izi i�in

diyorsanlz, diger hususlan bilmiyorum."

Sanlk Faruk Dogan: "6 Arahk 2010 tarihinde 155 polis ihbar hattlna gonderilen elektronik

ihbar postaslnl okudunuz mu?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Tam olarak hatlrlamlyorum, okudum. Okudum ama tam

i�erik olarak hatlrlamlyorum."

Sanlk Faruk Dogan: "Siz yazml� olabilir misiniz? Veya yazanl tanlyor musunuz?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Kesinlikle ben yazmadlm yazanl da tanlmlyorum."

Sanlk Faruk Dogan: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Sizin �ah�t1glnlz istihbarat

�ubenin gOvenlikle i1gili sorumlusu veya denetiminin kimin taraflndan yaplldlglnl bilmediginizi

soylediniz."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Yani �uan i�in hatlrlamadlglml soyledim."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Siz son 1 Ylldlr orada

�ah�lyordunuz degil mi?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "2,5 ay �all�tlm. 13 EylOI 2010 tarihinde Donanma

Komutanhglna katlldlm. 6 Arahk 2010 tarihinde bu Savclhk aramaslna tabi tutuldum."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Bu donem i�inde hi� istihbarat

�ube gOvenlik konusunda bir denetlemeye tabi tutuldu mu?"

Tanlk Meh et Emin ylak: "Hatlrlamlyorum."

Bir klslm s nl Odafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "2,5 ayhk)iOnemi hatlrla�lyor

musunuz?"

Tanlk et Emin Baylak: "Tam olarak hatlrlamlyorum."

B' I � mQ9afii-Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Peki te�

M ke e B�"Buyurun, Kemalettin Yakar."
.0
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Sanlk Kemalettin Yakar: "Mehmet astsubaylm �imdi bir ihbar maili var. Ihbar mailinde

illegal bir yapllanmadan bahsediliyor. $imdi bunu aklinlzda tutun illegal bir yapllanma. Sizin

daha onceki goreviniz neydi?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "GolcOk Deniz Ana as Komutanligl Istihbarat IKK GOvenlik

$ube MOdOrlOgO Istihbarat Astsubay I. "

Sanlk Kemalettin Yakar: "Yani IKK i�lerini de biliyorsunuz degil mi?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Gorev itibari ile evet."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Ondan soma Donanmaya tayin oldunuz."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Dogrudur."

Sanlk Kemalettin Yakar: "$imdi hem oncesini hem de Donanmada bulundugunuz sOre

zarfl ie;erisinde beni tanldlglnlz sOre zarfl ie;erisinde benim veya herhangi birisinin illegal bir

yapllanma ie;erisinde olsa GolcOk Bolgesinde bilginiz olur mu, duyar mlslnlz?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Sanmlyorum, yani."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Duymazslnlz."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Duymazdlm."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Yani ilgi alanlnlza girmez dogru mu?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Yani �ey ie;erisinde varsa illaki bir bilgim olabilir yani

duyulabilir. "

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki."

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "KOe;Ok bir birikim."

Sanlk Kemalettin Yakar: "$imdi 0 evraklarla ilgili sorumu tekrar sormak durumundaylm

size de. DI� birliklerden yani herhangi bir birlikten gelen evraklar kaYlt ediliyordu degil mi �ubeye

geldiginde?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Dogrudur."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Bunu kim kaydediyordu?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Vardiya usulO slra ile nobet ihdas ediliyordu ona gore."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Hie; dikkatinizi e;ekti mi, bu evraklar kaydedilirken scanner ile bir

tarama i�lemi yaplliyor muydu yani imzah evraklar? Ya �unu bir scanner ile tarayahm da lazlm

olur. Bunu da �uraya atahm saklayahm gibi?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "HaYIr."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki bunu duyar mlydlnlz? Bunu orada oyle bir �ey yaplh�

olsaydl?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Duyardlm."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Duyardlnlz degil mi bunu?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Kesinlikle."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki, beni tanlyorsunuz. Uzun sOreler yani Donanmada 2,5 ay

e;ah�tlnlz ama oncesi de var degil mi tanlyorsunuz yani?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Evet."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki bu sOre zarfl ie;erisinde biraz once cevap verdiniz ama

somut olarak tekrar soraYlm. Benim herhangi bir orgOte Oye oldugumu, yardlm yataklik

yaptlglml, illegal bir olu�um ie;inde bulundugumu ve illegal bir faaliyette bulundugumu gordOnOz

mO?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "HaYlr."

Sanlk Kem ettin Yakar: "Peki etraflnlzda konu�uldu mu?"

Tanlk Meh e In Baylak: "HaYlr."

Sanlk Ke ettin Yakar: "Duymadlnlz."

Tan met Emin Baylak: "Duymadlm."

alettin Yakar: "Peki ie; dOnyanlzda hissettiniz mi boy!

e�min Baylak: "HaYlr."
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Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki te�ekkOr ederim."

Sanlk Koray Ozyurl: "Biraz once Faruk Dogan'ln sordugu soruya haylr cevabl verdiniz.

Soru �uydu; istihbarat $ube MOdOrlOgO istihbarat Klslm Amirligi zemin kaplamalan altlnda gizli
bolmelerin bulunmasl normal midir?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Gizli bolme olarak degil yapl itibari i1e yOkseltilmi� zemin

var."

Sanlk Koray Ozyurt: "Te�ekkOr ederim bu cevablnlz iyin ancak Ozel Yetkili Savclhkta
verdiginiz ifadenizde bu hususa verdiginiz cevap yeli�kili. Orada diyorsunuz ki; Ar�ivleme

sisteminde odalardaki zemin altlna evrak saklanmasl diye bir �ey soz konusu degildir. Olagan

dl�1 bir olaydlr. Ancak bunlan kimin sakladlglnl bilmiyorum. $imdi soru i1e verilen cevap ilintili

degil. Size orada ba�ka bir soru soruldu da ml bunu cevap verdiniz yoksa bu sorunun

kar�lliglnda ml cevap verdiniz?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Soru cevap �eklinde olan bir husustu. Verilen sorulara

verdigim cevaptlr ifadem."

Sanlk Koray Ozyurl: "Soruyu okudum, cevabl da okudum �u anda burada verdiginiz ifade

mi dogru, yoksa orada verdiginiz ifademi dogru?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "2 ifadede aynl ifade zaten."

Sanlk Koray Ozyurl: "Te�ekkOr ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet Erdiny Ylidlz."

Sanlk Erdiny Ylldlz: "Po�etleri gordOgOz yah�ma dl�lnda son donemde gorev yaptlglnlz

odada ba�ka ne lOr teknik yah�malar yaplldl tam olarak soyler misiniz?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Bir tek 0 kablolama yah�maSInI benim oldugum donemde 0

kablolama yah�maSI vardl onun haricinde bir kablolama yah�maSI ben gormedim."

Sanlk Erdiny YlldlZ: "Ba�ka herhangi bir yah�ma?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "HaYlr gormedim."

Sanlk Erdiny Ylldlz: "Bilmiyorsunuz. Bu kablolama yah�maSInI kim yapml�tl?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Elektrikyi memur ismini hallrlamlyorum."

Sanlk Erdiny YlldlZ: "0 kablolama yah�maslnln yaplldlgl slrada sivil memur Ismail

GOngor yaptlgl 0 donem yall�ma slraslnda LCD televizyonlara televizyon haiti yekiliyordu. 0

slrada bende odadaydlm, yall�ma yapan personel po�etlerin araslnda kablo yekmekteydi.

Bende bir panik havasl sezdiniz mi? Yani neticede malzemeler bizim taraflmdan orada

saklandlgl iddia edilmektedir. Davranl�lanmda herhangi bir slra dl�1 durum sezdiniz mi?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "HaYIr."

Sanlk Erdiny YlldlZ: "Aramada aramaya Savclligln gelinecegi soylendikten sonra veya

arama slraslnda bende herhangi bir tedirginlik veya panik durumu sezdiniz mi?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "HaYlr."

Sanlk Erdiny YlldlZ: "Te�ekkOr ederim."

Sanlk Ozer Karabulut: "Bu Savclhgln aramaslndan bir onceki kapaklann kaldlnlmaslnln

gerekyesini hatlrliyor musunuz?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Elektrik kablosu do�enecekti yanli� hatlrlamlyorsam."

Sanlk Ozer Karabulut: "Kablomu do�endi yoksa kablo slkl�masl ml dendi?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Yok kablo do�emesiydi."

Sanlk Ozer Karabulut: "yOnkO hep kablo slkl�masl diye geyiyor d9l1a Onceki ifadelerde."
Mahkeme ��kanl: "Oyle bir olaydan haberiniz var ml kablf slkl�masl diye geldile

MEBS'ten diye."

Tanl�Mt Emin Baylak: "HaYIr."
Mah �e Ba��ok."

n �madan konu�uldu, anla�llamadl.

"'eme Ba�kanl: "Ayn bir �ey, 0 ayn bir �ey."
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Sanlk Ozer Karabulut: "Yani kablonun slkl�mayacagml soylemek istiyorum. Kablo

slkl�lrSa kapak oturmaz madde 1. madde 2. kapagm slkl�masml anlayamazslnlz ya kablo kopar

veya kopmaz evet onu arz etmek istemi�tim."

Mahkeme Ba�kanl: "Geifen duru�mada gOndeme geldi."

Sanlk Ozer Karabulut: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun Can Erenoglu."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Po�et mi g6rdOnOz, ifuval ml g6rdOnOz?"

Tanlk Mehmet Emin Baylak: "Po�et."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "C;;ok 6z0r dilerim yani ifuval degil onlar po�et."

Mahkeme Ba�kanl: "Po�et. kutu, ifuval yani bunlar."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Hepside filmlerde de gorOlende de hepside ifok ozOr

dilerim iifinden iflkan sahte olduktan sonra ne iflkarsa iflksm ister po�et. ister ifuval olsun ifok

onemli degil ama oradakiler po�et yani oradaki �eyler po�et onu soracaktlm te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanr "Peki Kemal Bey sizin var ml? Yok. Peki, sizi de dinledik. Mustafa

Ozdemir degil mi yanll� hatlrlamlyorsam onunla ogleden sonra devam edecegiz. Bu parmak izi

incelemesinde de okuyacak Hakim Bey daha ifok herhalde allnmaml� fakat Emniyetin elindeki

verilerden bir kar�lla�t1rma yapllml� onda da bir tane bir sonuif elde edilmi� ama sanlklarla ilgili

degil. Onu okuyacaglz biraz sonra. Ogle arasl veriyoruz."

Duru,maya ogle arasl verildi.

Duru,maya kaldlg. yerden devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "Saat 13:51 itibari ile bugOnkO duru�manm ogleden sonraki bolOmOne

ba�lIyoruz. Mustafa OZdemir'i alallm. Tanlgm gelmesini beklerken sabahki yoklamadan sonra

duru�maya katllan isimleri okuyallm. Bir klslm sanlklar mOdafileri Avukatlar; Selim Yavuz, Yakup

AkyOz, Abdullah Alp Arslankurt, Ilkay Sezer ve Refik Ali Uifarcl, tutuklu sanlklardan; Feyyaz

OgOlcO, Halil YlldlZ, tutuksuz sanlklardan; Musa Fanz, Erol Ersan ve SOha Civan'm katlldlklan

bHdiriidi. Av. Zafer i�eri de mazeret faksl g6ndermi�. Mustafa Ozdemir sizsiniz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet ibraz ettiginiz nOfus hOviyet cOzdani ile de benze�iyor.

Babanlzln ismi Mehmet."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur."

Mahkeme Ba�kanl: "Eski�ehir 06.10.1979 dogumlusunuz."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Ve Elazlg/Kovancllar nOfusuna kaYltllsmlz."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Size ula�abilecegimiz bir adres soyler misiniz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "GolcOk'te Dogu Lojmanlan, Bandlrma A-4'de oturuyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Oturuyorsunuz. Halen nerede g6rev yaplyorsunuz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "$u anda Deniz Hava Komutanllgl Kartepe/Kocaeli'nde gorev

yaplyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki bu 06.12.2010 tarihinde GolcOk'te yapllan arama ile ilgili orada

savclllgm delil oldugunu Heri sOrdOgO veriler konusunda tanlk olarak ifadenizin afmmasma karar

verHdi."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Mahkeme a�kanl: "Sanlk Iistesine baktmlz?"

Tanlk Mu zdemir: "Baktlm."

Mahk Ba�kanl: "Var ml sanlklarla aranlzda bir akraballk?"

Ozdemir: "Yok."

6r1l: "Herhangi bir akraballk yok."
ustafa Ozdemir: "Herhangi bir akraballk yok."

�
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Mahkeme Ball\kam: "Herhangi bir husumet durumu var ml aramzda?"

Tamk Mustafa Ozdemir: "Yoktur."

Mahkeme Ball\kam: "Yoktur. Vine bu ele gegen veriler ile ilgili sizin samkligmlzm soz

konusu olabilecegini dOll\OnOyorsanlz sorulara cevap vermeyebilirsiniz. Vine buraya gelmeniz ile

ilgili herhangi bir masrafta bulunmull\samz bunu Mahkemeye ibraz edip masraf talep

edebilirsiniz. Buna yasal imkan var. Bildiginizi dogru olarak soylemek yasanm geregidir. Aksi

halde yemin verilecegi i9in bunun sorumlulugu dogar. Vine soyleyeceginiz hususlar Mahkeme

tarafmdan delil olarak kullamlabileceginden sanrklarm hukuki durumunu da etkiler. Bu da onemli

bir husus. Bu nedenle sadece bildiginiz hususlara cevap verin. Bilmediginiz hususlarda

bilmiyorum deyin, degerlendirme yapmaym."

Tamk Mustafa Ozdemir: "Hakllsmlz."

Mahkeme Ball\kanl: "Sadece bildiginiz, gordOgOnOz konularda beyanda bulunun."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Aim."

Mahkeme Ball\kam: "Size yemin yaptlracaglz. Bildiginizi dosdogru soyleyeceginize

namusunuz ve vicdanrmz adma yemin eder misiniz?"

Tamk Mustafa Ozdemir: "Ederim."

Mahkeme Ball\kam: "Oradaki tam metni okuyabilirsiniz."

Tamk Mustafa OZdemir: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdamm

Ozerine yemin ederim."

Mahkeme Ball\kam: "Peki. Siz aramanm yaplld,gl tarihte gorevli miydiniz orada?"

Tamk Mustafa Ozdemir: "Gorevliydim Saym Ball\kamm."

Mahkeme Ball\kan,: "Bunlarla ilgili ne biliyorsunuz? Yani 0 ele ge9irilen 9uvallar 0

karolann altma nasll kondu? 0 yine san,klar bu verilerin oraya bir ll\ekilde konmull\ olabilecegi

ihtimalinden soz ediyorlar. Sizin bu konuda bilginiz var ml? Bunlar kimin kontrolOndeydi? Orada

hard diskler ele ge9ti, CD'ler ele ge9ti bunlar nedir ne bilginiz var bu konuda anlatmrz?"

Tan,k Mustafa Ozdemir: "Ben 0 malzemeleri daha oncesinde hi9 gormedim. Sadece 06

Aralik gOnO savcrlik tarafmdan yap,lan aramada orada gorevdeydim. ilk defa 0 gOn gordOm 0

belgeleri. Kimlerin kontrolOnde oldugunu da bilmiyorum. Kimlerin tarafmdan konuldugunu da

bilmiyorum. Bu kadar."

Mahkeme Ball\kam: "Siz hangi birimde gorevliydiniz 0 tarihte?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Ben GOvenlik K,slm Amiri idim."

Mahkeme Ball\kam: "ROtbeniz neydi?"

Tamk Mustafa Ozdemir: "$u an yOzball\1. Ostegmenken ball\lamlll\lm goreve. YOzball\1

olarak devam ettim."

Mahkeme Ball\kanr: "Ne kadar sOredir gorevliydiniz arama yap,'dlgl tarih itibari ile?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "30 Haziran 2006'da goreve ball\ladlm. 02 $ubat 2011 tarihinde

de aynldlm oradan. Yaklall\lk 4,5 yll 9alill\tlm."

Mahkeme Ball\kanl: "Gorev yaptmlz. Daha once bu oday, kullanmlyordunuz ama nobet

slrasmda kullan,yor muydunuz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Arama yapllan odayl ml Saym Ball\kan?"

Mahkeme Ball\kam: "Evet."

Tamk Mustafa Ozdemir: "Arama yap,lan odayl kullamyorduk, nobet9i oldu umuz

zamanlar da kullanlyorduk. Bizde nobet sistemi vardl. Her gOn akll\amleyin ge . en ve s bah

erken gelen bir nobe sisteminden olull\uyordu. Nobet9i olan person 0 odada brfing

hazlrlamakla go v C1iriliyordu. 0 odayl da 0 zamanlar kullamyorduk."

Mahke. Ball\kanl: "Siz bu slrada hi9 bu karolann kaldrnldlgjl'\" altmda bir malteme

oldugun� I ,7"_-
"zdemir: "Ben sadece orada bir malzeme oldu���2010 yrlindaHrdom .

. :1m istihbarat ll\Ub7ye ait bir EMASYA �'an: va�dl. 0 E�YA Planrm/fyorduk.
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<;UnkU bizden harekat ba:,;kanllgl 0 EMASYA Plantnl geri istemi:,;ti yazl i1e. 0 zamanm donemin

istihbarat $ube MUdUr Velili 0 gorevi bize vermi:,;ti gUvenlik klsma. Biz aradlk tUm :,;ubeyi
bulamadlk planl. Daha sonra karolann kalkan yerlerde yani 4 tane odamlz vardl. Bu 4 odadan 2

odanm karolan kalklyordu. Bunlarda Istihbarat KISlm Amirligi aramanm yaplldlgl mahal lie

istihbarat $ube MUdUrUnUn kullandlgl oda. Bu 2 odadaki karolann kaldmllp altma bakllmasml
istedi, oraya dU:,;mU:,; olabilecegini degerlendirdi kendisi. Ilk defa zaten karolann 0 zaman

a�lldlgml gordUm ben ve biz a�tlk karolan. Sadece Istihbarat Klslm amirligine yani aramanm

yaplldlgl mahalde 1 tane bUyUk siyah �op po:,;eti gordUk. 0 po:,;eti �Ikarttlk i�erisinde Aktoel,

Tempo gibi i:,;te gUncel olan dergiler vardl."

Mahkeme Ba:,;kanl: "Bu kaybeltiginiz evrakl 0 �uvalln i�inde aradmlz ml, po:,;etin

i�erisinde?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Anla:';llmadl Saym Ba:,;kantm."

Mahkeme Ba:,;kant: "EMASYA Planl kayboldu dediniz ya."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Yok bulamadlk."

Mahkeme Ba:,;kant: "<;uvalm i�ine baktmlz ml?"

... Tanlk Mustafa Ozdemir: "<;uvalln i�ine de baklldl. <;uval derken �op po:,;eti i1e bUyUk."
Mahkeme Ba:,;kanl: "<;op po:,;eti, �uval evet onun gibi bir :,;ey."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "0 i�erisinde i:,;te bahseltigim gibi Nokta, Aktoel gibi bUton

dergiler vardl. Dergi ve i:,;te bro:,;Urlerden ba:,;ka bir :,;ey yoktu onun i�erisinde."

Mahkeme Ba:,;kanl: "Aksiyon var galiba bir de fikriniz var ml, gordUnUz mU?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Onu hatlrlamlyorum Saym Ba:,;kantm. Ben sadece Nokta
dergisini hallrllyorum, Aktoel ve Tempoyu hallrllyorum. Ba:,;ka dergiyi hatlrlayamlyorum. Birka�

da bro:,;Ur vardl. Farkll kurumlar."

Mahkeme Ba:,;kanl: "Hard disk, CD bu tor bir :,;ey gordUnUz mU araml:'; oldugunuz 0

torbantn i�erisinde?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Yok 0 torbanm i�erisinde oyle bir :,;ey yoktu."
Mahkeme Ba:,;kanl: "Tek torba vardl 1 tane."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Tek torba vardl. Daha sonra 0 torbanm bize ait olup olmadlgml

sormu:,;tu 0 zamanki :,;ube mUdUr vekili. Bize ait olmadlglnt soyledik. Sonra ne oldugunu

bilmiyorum a�lk�asl orada."

Mahkeme Ba:,;kant: "Peki karolar kapalllirken kondu mu, allndl ml oradan onu hallrllyor

musunuz?"

..... Tantk Mustafa Ozdemir: "HaYlr karolar kapatlllrken a:,;agl tekrar konulmadl."
Mahkeme Ba:,;kant: "DI:,;anda kaldl."

Tantk Mustafa Ozdemir: "DI:,;anda kaldl. Daha sonra nereye verildigine dair bir bilgim

yok."

Mahkeme Ba:,;kanl: "0 konunun �ozUmU i1e siz i1gilenmediniz?"

Tantk Mustafa Ozdemir: "Evet �ozUmU ile ben ilgilenmedim."

Mahkeme Ba:,;kanl: "$ube mUdUrIUgU."

Tantk Mustafa Ozdemir: "Biz EMASYA Planml bulamadlglmlz i�in oralarda da yazlyl yine

harekat ba:,;kanllgma yazdlk bulamadlk diye. Bu konudaki yazl:,;malanmlz da vardlr zaten.

Bulamadlk diye rapor ettik daha sonrasmda da geli:,;me olmadl, bize bir donU� olmadl."

Mahkeme Ba:,;kant: "Bu konuda Istanbul Cumhuriyet Ba:,;savclligl 12.01.201 .. bir

ifade alml:'; sizden sanlk slfatl i1e. Daha sonra da hakklntzdaki so urma herhal

kovu:,;turmaya y dlgl i1e sonu�landl. Dava a�lldl ml hakklntzda her ngi bir yere?"

Tantk M afa Ozdemir: "Yok �Ikmadl yani sadece."

Ma e..�anl: "Demi:,;siniz ki Kemaleltin Yakar'l tantnm

�all:,;m . / �-'
a Ozdemir: "Eve!."



...

�

�.

T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI ( CMK 250 MADDESIILE YETKILI ) CELSE TARIHi
01.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:89 Sayfa:53

Mahkeme Ba�kam: "Fahri Yavuz Uras, Serhat Sozbir, Celal Kerem Eren harekat �ubede

gorev yapmaktadlr. Erdin� YlldlZ istihbarat �ubede gorev yapar. Sadeee kendi �ubemde birlikte

�all�tlglm Kemaletlin ve Erdin� i1e mesai somas I dostlugumuz vardlr."

Tamk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Mahkeme Ba:;;kam: "Yine bu sorulmu�. Donanma Komutanhglnda aramanln yaplldlgl

odada Cem Qaglar, Salih Ko�maz, Emin Bayrak bulunmaktadlr. Nobet slraslnda da istihbarat

�ubede �ah�an diger personel de bu odayl kullamr. Ben de nobet�i oldugum zamanlarda bu

odaYI kullanan bir subaYlm."

Tamk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Ben 0 odamn yer karolannln bir alet yardlml i1e kalktlglnl biliyorum.

Zira odalarda elektrik ve kablo sistemi ile ilgili tadilat yaplldlglnda bunu gormO�tOm. Ben oraya

birileri taraflndan malzeme konuldugunu gormedim. 2010 ylh Nisan aylnda �ube

mOdOrlOgOmOze ait bir evrakl bulamlyorduk. 0 donemde de odalarda kablo �ah�malan yaplldl

ve zemin karolan kaldlrlldlgl i�in oralara do�eyebileeegini dO�Onerek bahse konu odadaki

karolan �ube mOdOrO vekilimizin de talimatl i1e kaldlrdlk. I�eride sadeee siyah bir �op po�eti

gormO�tok. 0 po�et oradan ahndl tekrar zemin kapatlldl. Aneak nereye konuldu bilmiyorum.

Cem Qaglar po�etlerin bana ail olup olmadlglnl sordu. Ben de bana ail olmadlglm soyledim. Bu

bolmeler in�a edilirken bilgisayar kablolannln konulmasl amael ile yerin bizzat OstOnde zemin

olu�turmak ve bu bo�luktan faydalanmak amael ile olu�turulmu�tur. Ozel bir yer degildir

demi�siniz."

Tamk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Ar�ivlemenin zemin altlnda yapllmasl normal bir olay degildir. Zira

bizim yonergelerimizde de bu �ekilde ar�ivleme bulunmamaktadlr. Bu belgelerden benim

herhangi bir haberim yoktur demi�siniz. Dogru mu bu ifadeniz?"

Tamk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur evet dogrudur."

Mahkeme Ba�kam: "Peki soru sormak isteyen var miT

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Siz bu �ah�ml� oldugunuz gOvenlik klslm amirligi gorevini

ifa etmi� oldugunuz donemde ar�ivleme i�leminizi nasll yaplyordunuz?"

Tamk Mustafa Ozdemir: "Ar:;;ivleme i�lemimizi �u �ekilde yaplyorduk. Bizde ar�ivleme iki

kademeye aynhyordu. Birinei kademe ar�ivleme ve ikind kademe ar�ivleme diye."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Eve!."

Tamk Mustafa Ozdemir: "Birinei kademe ar�ivlemeyi kendi odamlzda ayn bir dolablmlz

vardl 0 dolabln i�erisinde muhafaza ederek yaplyorduk. Ikinei kademe ar�ivine gondereeek

malzememiz bulundugu zaman ki benim �ah�tlglm sOrede hi� bulunmadl. Onu personel

ba�kanhglna gonderip a�agldaki ikinei kademe ar�ive kaldlnlmaslnl saghyorduk."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam."

Mahkeme Ba�kanl: "Yine aynl konuda yani aramadan 2 gOn soma da 08.12.2010

tarihinde Hakim Albay Gokhan Duran'a ifade vermi�siniz."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Mahkeme Ba�kam: "Hallrladlnlz ml 0 ifadeyi?"

Tamk Mustafa Ozdemir: "Dogru hallrllyorum."

Mahkeme Ba�kam: "$imdi okudum aym i�erikli."

Tamk Mustafa Ozdemir: "Aynl i�erikli."

Mahke e �kanl: "Kabul ediyorsunuz?"

Tamk afa Ozdemir: "Kabul ediyorum."

Ma me Ba�kam: "Peki Kemaletlin Yakar soz istiyor."

Kemalettin-¥akar: "Mustafa YOzba�lm dl� birlikler,
-p----
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Tanlk Mustafa Ozdemir: "DI� birliklerden gelen evraklar ilk etapta gOvenlik klslm
amirligine geliyordu orada kaydediliyordu. Daha sonrasmda ilgili �ubelere dagillhyordu."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Kimler kaydediyordu?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "GOvenlik klslmda eah�an astsubay arkada�lar ve ona da diger
klslmda eah!?an astsubay arkada!?lar da yardlm ediyordu."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Sizin hemen masanlzm kar�lsmda degil mi kaylt bilgisayan?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur."

Sanlk Kemalettin Yakar: "KaYlt i�leminde gelen imzah evraklar scaner'den taranlp

bilgisayarda saklanlr mlydl? Imzah gelen evraklar scanner'den taranlp bilgisayarda saklanlr

mlydl?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Boyle bir uygulama hie yapmadlk."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki 0 �ubede bu !?ekilde evraklan scanner i1e taraylp saklayan

bir personel gordOnOz mO?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Hie gormedim efendim."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Duydunuz mu?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Duymadlm."

Sanlk Kemalettin Yakar: "$imdi biraz once Ba�kanlm yine siz sordunuz ben aemak iein

soruyorum. Bu EMASYA Planlnm aranmasI ile i1gili."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Size bir emir verildi zeminin altma bakm dendi."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Kemalettin Yakar: "$imdi yOkseltilmi� zemini biliyorsunuz degil miT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur evet."

Sanlk Kemalettin Yakar: "YOkseltilmi� zeminin sagmda, solunda, etrafmda herhangi bir

bo!?luk var ml? Oradan a!?aglya bir �ey dO!?er mi yani Slkl�lk mldlr 0 zemin?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Zeminin aellmadan ieerisine bir �ey dO�mesi mOmkOn degildir."

Sanlk Kemalettin Yakar: "MOmkOn degil."

Mahkeme Ba�kanl: "Onu ifadede ae1khyor ya. Diyor ki; zaman zaman kaldlrlilyordu belki

o kaldlrma esnasmda kaylp ieine dO�mO� olabilir diyor onceki ifadesinde."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Anladlm Komutanlm, !?ey Ba�kanlm anladlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet. Dediginiz aelklamadan herhalde 0 ifade elkIY0r."

Sanlk Kemalettin Yakar: "$imdi bir soru soracaglm 0 yOzden sormu�tum. Oraya

bakllmasmm soylenmesinin nedeni."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Oranm zaman zaman malzeme konmak iein kullanllml� olmasl

mldlr?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Bizim 0 zamanki �ube mOdOr vekilimiz Cem Qaglar sadece

dO�mO� olabilecegini dO�OndOgOmden oraya bakm dedi. Oraya zaman zaman malzeme

konulacagmdan �Ophelendiginden diye bir �ey soylemedi bana."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki. $imdi siz kae ylhnda ba�laml�tlnlz goreve?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "30 Haziran 2006 Ylhnda."

Sanlk Kemalettin Yakar: "2006 Ylhnda koridorda kamera var mlydl Mustafa Y(jzba�lm?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "2006 ylhnm sonlanna dogru taklldl. Ben ilk geldigimde voktu."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Oncesinde?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "2006 oncesinde miT

San�lettin Yak�r: "E�et. bilmiyorsunuz degil mi?"
T��Ozdemlr: "Bllmlyorum."

Kemalettin Yakar: "Duydunuz mu peki kamere olup olma
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Tanlk Mustafa Ozdemir: "Bildigim kadan ile yokmul}. Gorevi devraldlglm kil}i bana kamera
sistemlerinin l}eyinin takllmaslnln bu sene i�erisinde olacaglnl soylemil}ti. Ondan once de

olmadlglnl soylemil}ti."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Daha oncesinde l}unu duydunuz mu? 0 koridorda, koridorun

sonunda."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Bir gOvenlik kamerasl oldugu, odalara giril} �lkll}lann 0

kameralar taraflndan takip edildigi, 0 kameranln da i�erideki bir bilgisayara bagll oldugunu hi�

konul}malar araslnda duydunuz mu?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Duymadlm."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Peki. �imdi oradan �Ikan malzemeler i1e ilgili soracag'm.

Istihbarat iKK GOvenlik �ube MOdOrlOgOnde 1 nolu hard disk ile i1gili soruyorum. Istihbarat

ozetleri, Yunanistan'a ait Kateaygls Laydabs Farmanion tatbikatlan, Yunanistan modernizasyon

faaliyetleri sahil gozetleme radarlan ve bunun benzeri konular hangi klsmln gorev alan Ina

girmektedirT

-. Tanlk Mustafa Ozdemir: "Istihbarat Klslm Amirliginin."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Peki gOvenlik kameralan ve ekipmanlan hangi klsmln gorev

alanlna girmektedir?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Kameralar bizim gOvenlik klsmln ekipmanlan araslna

girmektedir. Ancak Deniz Kuvvetleri taraflndan Odenekle tahsis edilen kameralar. Diger

piyasadan allnanlar hari�."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Peki orada �Ikan malzemeleri hi� bilginiz var ml ne �Iktlglna

dair?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Aramanln yaplldlgr gOn gordOm."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Orada kamera var mlydl?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "l;lkan malzemeler araslnda kamera dikkatimi �ekmedi,

gormedim."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Peki gOvenlik kameralan vardl orada eve!. Mustafa YOzbal}lm

sizinle mesai saati, onu da belirlmil}siniz mesai saatleri dll}lnda herhangi bir gorOl}memiz, yemek

yeme vesaire �ay i�me, bir l}eyler yeme i�me neyse il}te bir orlamlmlz oldu muT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet oldu."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Oldu degil mi? Peki bu sOre zarfl i�erisinde benim darbe ile ilgili

... veya benzer konular ile i1gili herhangi bir soylemim oldu mu mesai haricinde? "

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Olmadl, duymadlm."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Olmadl peki. Ka� senedir tanlyorsunuz? 2006'dan beri

tanlyorsunuz beni."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet katlldlglm tarihten itibaren sizi tanlyorum."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Herhangi bir orgOle Oye oldugumu, yardlm yatakllk yaptlglml,

illegal bir olul}um i�inde bulundugumu ve illegal bir faaliyetle bulundugumu gordOnOz mOT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Gormedim."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Istihbarat personelisiniz duydunuz muT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Duymadlm."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Kendiniz hissetliniz mi boyle bir l}ey?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Oyle bir l}ey hissetmedim."
Sanlk/k tlin Yakar: "Benim ozel yal}amlm dahil bir krsmlna yaKffslnlz degil mi,

biliyorsunu yal}aml ml?"

T Mustafa Ozdemir: "Biliyorum eve!."

�emalettin Yakar: "Yani paylal}mll}lmdlr."

n1lsJ4trSfafa Ozdemir: "Evet dogru."
��
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Sanlk Kemalettin Yakar: "Yani sadece sizle degil l?ubede bulunan herkesle

paylal?mll?lmdlr ozel yal?amlml."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur efendim paylal?tmlz."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Dogru mu yani gizli sakll bir l?eyim yok?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur efendim."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Dogru degil mi? �imdi Mustafa YOzbal?lm herhangi birisine

benimle ilgili olarak Kemalettin Binbal?lya araCln1 verme i�ine bir CD atar bal?m belaya girer

l?eklinde bir ikazda bulundunuz mu?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Bulunmadlm."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki tel?ekkOr ederim."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Gorev yaptlgmlz sOreyi soylediniz."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Arama esnasmda istihbarat klsmmda ml, gOvenlik klsmmda
ml bulunuyordunuz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Arama esnasmda kendi odamda bulunuyordum. Ancak
aramaya Savcl Bey geldigi zaman istihbarat klsmma ge�ti direk ve hepimiz de 0 tarafa dogru

yonlendik."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Goreve bal?ladlgmlz tarihten itibaren istihbarat l?ubede
yapllan tadilatlan hatl rllyor musunuz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Hatlrladlglm ve bildigim kadan ile istihbarat l?ubede yapllan

tadilatlar yoktu. Sadece harekat merkezinde bizim hemen karl?lmlzda bulunan yerde tadilat

yaplldl 2010 tarihinde."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Sizin klsmmlza ilil?kin bir bilgiler arasmda DGA kablo �ekimi

i�in talep yapllmasl hususu var. Bundan bilgi sahibi misiniz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Benim klsmlmla ilgili olarak?"

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Istihbarat �ubeye ait."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "En son 2010 yllinda harekat merkezi yenilendikten soma

istihbarat klslm amirligine 2 tane LCD monitor geldi. Kronos bilgisayan ile gozcO programlnl

kullanmak maksadl ile bir tek bundan haberim var."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Onlara ilil?kin bir kablo �ahl?masl yapllmll?, l?ubeden de bir

talepte bulunulmul?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet bunlara ilil?kin bir bilgim yok."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Tamam. GOvenlik kameralan sizin sorumlulugunuzda."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Bunlann ka� gOn bilgiyi kaydettigi konusunda bilginiz var

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Benim bildigim kadanyla 30 gOn sOre ile kaydedebiliyor."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Istihbarat."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Pardon, yalnlz sorumluluk olarak bana ait degil. Al?aglda

karargah gOvenlik subayhgl denen bir birim var. Kameralann kaYltlan ve herhangi bir onanml

onlann sorumlulugunda. Biz sadece Deniz Kuwetlerinden Odenek istemek ve ilgili birliklere

dagltlmml yapmakla gorevlendirilmil?tik."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Aranan malzemeler arasmda gOvenlj!v1fameralan �r.

Bunlara i1i�n�ubeye teslim edildigine dair herhangi bir senet, belaevar ml? Odenekl
ahndl dedi

ml?"
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Sanrk Ibrahim Koray Ozyurt: "HaYlr IKK $ube degil. GOvenlik kameralan Odenekle allndl
dediniz. Bunlar da aramada istihbarat �ubenin altlndaki po�etlerin it;:inden t;:lklyor. Bunlan

herhangi birine senetle teslim ettiniz mi Odenekle allnml� malzemeyi gOvenlik klsmlna ait olan?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Odenekle ahnml� gOvenlik kameralannrn IOmO Oonanma
Komutanhglnln Karargahlndaki muhtelif yerlere taklldl. Oranln altlndan Oonanma Komutanllglna

Odenekle ahnml� bir kamera t;:lktlglnl bilmiyorum at;:lkt;:asl."

Sanrk Ibrahim Koray Ozyurt: "Peki. Istihbarat $ubede kullanrlan bir internet bilgisayan var.
Bu konuda bilgi sahibisiniz herhalde?"

Tanrk Mustafa Ozdemir: "Evet bilgi sahibiyim."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Burada banka havalesi yapan, bilgi indirip CO'ye diskete
kaydeden, t;:lktl alanlar var mlydl?"

Tanrk Mustafa Ozdemir: "Oogrudur vardl."

Sanrk Ibrahim Koray Ozyurt: "Peki bu odaYI ve interneti kullananlann kimlikleri dogru bir
�ekilde yazlhp kaydedildigi bir defter var mlydl?"

Tanrk Mustafa Ozdemir: "Vardl."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Imzah olarak tutulmaktaydl."

Tanrk Mustafa Ozdemir: "Istihbarat Klslm Amirliginde tutulmaktaydl evet."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Peki. Oonanma Komutanhgl Karargahlna girerken, t;:lkarken
OstOnOz, yanrnrzdakiler aranryor muydu? Bu arama gorevini yapanlar bOtOn prosedOrleri

uyguluyorlar mlydl yoksa rasgele set;:ilme yontemi ile mi uyguluyorlardl?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Genelde ornekleme usulOne gore aranryordu t;:ah�anlar.
Ziyarett;:iler ki istisnaslz aranlyordu."

Sanrk Ibrahim Koray Ozyurt: "Peki arama esnaslnda t;:antalar yatay kontrol it;:in X-Ray
cihazlndan get;:iriliyor muydu?"

Tanrk Mustafa Ozdemir: "X-Ray cihazl olmadlgl it;:in Oonanma Karargahlnda

get;:irilmiyordu."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Peki teknik sistemlerin elinde mevcut vantuzlan aldlglnlzda

tabanl at;:mak it;:in."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "0 birime i1i�kin sahl� sizlerle birlikte gelir miydi veya sizde

uzun sOre kaldlgl oldu mu?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Biz 2010 yllinda ilk defa aramada vantuzlarla karolann

kaldlnlmasl faaliyetinde bulundum. Onda da a�agldaki birimin ekibinden biri geldi ama daha

sonraslnda bilmiyorum."

Sanrk Ibrahim Koray Ozyurt: "Idari soru�turmadaki arkada�lar bunun birkat;: gOn yukanda

kaldlglnl belirtmi�ler de 0 maksatla soruyorum gOvenlik klslm amirisiniz ya."

Tanrk Mustafa Ozdemir: "Ben at;:lkt;:asl gormedim yukanda vantuz."

Sanrk Ibrahim Koray Ozyurt: "Tamam, 0 odaya ili�kin anahtar kaybedildiginde."

Tanlk Mustafa Ozdemir: " Evet:

Sanrk Ibrahim Koray Ozyurt: "Nasll girilebiliyordu odaya?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Anahtar, iki IOriO anahtar vardl Istihbarat KISlm Amirliginde. Bir

it;:eride normal kale kilitle kilitlenen kapi ve onun Ozerinde normal demir parmakhkll . r 0

da asma kilitle kilitleniyordu. Benim hatlrladlglm gorev yaptlglm periyot boy a asma kili

anahtan kaybolmu�tu iki kere. Iki kere asma kilit degi�tirildi. Onda da zat demir parmakhkl

kapi kapatllri)a� diger kapi at;:lhp kapatllarak girildi."

San�him Koray Ozyurt: "Nobett;:i astsubayhgln da bir anahtart9rubu var mlydl?"

tafa Ozdemir: "Yedek bir anahtanmlz yoktu."

rahi!D.KerayOzyurt: "Istihbarat Klsmlnln kaplslnda yetkiS{z �ahlslann gir"
rTkaz etmek Ozere bir alarm sistemi ya da uyan sistemi vll1...qllydl?"

=\cfG
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Tanlk Mustafa Ozdemir: "Bir tane zil vardl."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Faal miydi?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Zil faaldi."

Samk Ibrahim Koray Ozyurt: "Etkin olarak kullamllyor muydu?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Ben zili yalan yok kil?i gordOm ama yalmaylp sadece kaplyl
vurarak girenleri de gordOm."

Samk Ibrahim Koray Ozyurt: "Bu kapi usulsOz aylldlglnda nobetyi subayllgln da,
astsubayllgln da ikaz veren zili kastediyorum."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Kapi aylldlglnda al?aglda ikaz veren zili kastediyorsamz efendim

o zaman zaman test edilen bir sistemdi. Normal l?artlarda, mesai saatleri sonraslnda 0 sistemi

devreye sokmak gerektigini biliyorum. Sokulup sokulmadlgl hakklnda bir bilgi sahibi degilim ama

test edildigine 3-4 kez l?ahit oldum."

Samk Ibrahim Koray Ozyurt: "�u ana kadar verdiginiz sorulara cevaplan

degerlendirdiginizde oraya kotO niyetli birisi bir l?eyleri koyup kaldlrabilir mi, alabilir mi?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Zaman olarak neyi kastediyorsunuz efendim onu anlayamadlm?
Mesai saatleri iyerisinde herhangi"

Samk Ibrahim Koray Ozyurt: "Mesai saatleri haricinde tabi ki."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Mesai saatleri haricinde oraya giril? pek mOmkOn

gozOkmemekte. Yani kotii niyetli birinin girip oraya girip bir l?eyler koymaslnl dOl?OnmOyorum

aylkyasl."

Samk Ibrahim Koray Ozyurt: "Peki."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Ama yani bu benim kendi degerlendirmem tabi."

Samk Ibrahim Koray Ozyurt: "Bulundugunuz kahn gOvenlik denetlemesinden kim

sorumludur?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Bulundugumuz katln gOvenlik denetlemesinden."
Samk Ibrahim Koray Ozyurt: "Evet fiziki, bilgi gOvenligi."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Bilgi gOvenligi olarak istihbarat l?ube sorumlu, fiziki gOvenlik."

Samk Ibrahim Koray Ozyurt: "Istihbarat �ubede?"

Tamk Mustafa Ozdemir: "Istihbarat �ubede bilgi gOvenligine normal l?artlarda IKK Kism
bakar. Ama gOvenlik klsml olarak biz de yardimci olurduk onlara. Fiziki gOvenlik olarak az ewel

de bahsettigim gibi."

Samk Ibrahim Koray Ozyurt: "Fiziki gOvenlik subayllgl."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet fiziki gOvenlik subayhgl."

Samk Ibrahim Koray Ozyurt: "06 Arahk 2010 oncesinde boyle bir denetleme yaplldl ml?

En son ne zaman yaplldl hatlrhyor musunuz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Hallrladlglm kadanyla Mart 2010 gibi bir bilgi gOvenligi

denetlemesine Deniz Kuvvetleri Heyeti geldi."

Samk Ibrahim Koray Ozyurt: "Evet Istihbarat �ube MOdOrlOgO Istihbarat Klslm Amirligi

zemin kaplamalan altlnda gizli bolmelerin bulunmasl normal midir?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Oralar zaten benim ifademde belirttigim gibi gizli bolme degil de

binanln kendi yaplslndan kaynaklanan bir bOl?luk olmaslndan kaynaklamyor. 0 bOl?luk da

binanln zaten yogu yerinde olan bir bOl?luk .. Gi.zli Mime .olarak yapllmll? bir ye� d�?il:�

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Pekl Ozel Yetklll Savclilkta verdlglnlz If;:I6eYI hatlrllyor

musunuz?"

Tamk Ozdemir: "Hatlrhyorum."

Sam ahim Koray Ozyurt: "Bu soruya verdiginiz ifadeyi hatlrllyor

T I Mustafa Ozdemir: "Il?te aym ifade olarak zeminin altln bir bOl?luk olul?tur

�izlLbifbOlme olul?turmak ayISIn�a� degil diye verdim if� yi.".. "
I�im Koray Ozyurt: "Pekl yelll?klil blr durum olul?tu. Ben Ifa Zl okuyorum.
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Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Ar�ivlemenin zemin altlna yapllmasl normal bir olay
degildir."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Ar�ivleme olarak sordugunuz da."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi onunla bir alakasl yok. Oradaki ifadesinde �eli�ki yok siz

�Ikanyorsunuz onu. Diyor ki; oradaki bo�luklar yapldan kaynaklanmaktadlr diyor. Peki oranln

altlna ar�ivleme mi yaplhr. Bu normal bir �ey degildir diyor yani. Orada bir �ey yok."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Ar�ivleme klsmlnl anlayamadlm soruda ama ar�ivleme olarak

bizim oyle bir ar�ivleme sistemimiz yok. 0 konuda Savclhkta verdigim ifade ge�erli."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "$imdi soru Savclilkta aynen benim okudugum �ekilde

sorulmu�. Ben cevabl okuyorum, yorum katmlyorum. Degerlendirme de yapmlyorum."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Allndl."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Ar�ivlenmenin zemin altlna yapllmasl normal bir olay
degildir."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "lira bizim yonergelerimizde de bu �ekilde ar�ivleme
bulunmamaktadlr. Bunun olagandl�1 oldugu ortadadlr."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "$oyle a�lklayaYlm efendim. 0 gOn ifade verirken Savcl Bey

bana 0 bolmelerin gizli bir bolme olup olmadlglnl sordu soruda da anla�lldlgl Ozere. Daha sonra

soruyu orada yazllmaml� olabilir. Geni�leterek ar�ivleme sisteminizde boyle bir uygulama var

ml, bu normal mi buraya beige konulmasl diye tekrar bir sual yoneltince ben de bu cevabl

verdim ve ikisi aYni maddeye birle�tirilmi�."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Soru yazllmaml� ifadede."

Mahkeme Ba�kanl: "0 anla�lhyor yani 0 sonu� �lkIYOr. Ba�ka �eye ge�elim. Varsa

sorunuz ba�ka bir soru sorun."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Var efendim. Bu kablolama �ah�malan esnaslnda MEBS

Ba�kanllglnda gorevli Ibrahim Oz�elik Binba�l, Hakan Mete Astsubay, Celil Astsubay, Cemal

Ostegmen kontrol maksadlyla gelip herhangi bir i�lem yaplyorlar mlydl, takip ediyorlar mlydl?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Bu kablolamanln bahsedildigi tarihlerde dOgOn i�in izne

aynldlglmdan dolaYI hi�bir bilgim yok."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Peki gOvenlik denetlemesi yaplp bu konuda herhangi bir

talimata aykln husus tespit ettiniz miT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Kablolama konusunda miT

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "HaYlr kablolama sonraslndaki faaliyetler a�lslndan

soylOyorum. Istihbarat $ubede bir i�lem yaplhyor ya."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Bir gOvenlik denetlemesi yaptlnlz ml, bir i�lem yaplldl ml, bir

�ey var ml diye?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Yok herhangi bir �ey yapmadlk ben."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Yapmadlnlz."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Kablolama ile ilgili herhangi bir denetim yapmadlm."

Sanlk ibrahim Koray Ozyurt: "Bu tOr onanmlar sonraslnda teknik ve elekt

yapllmasl talebinde bulunulmasl gerekiyor yonergeler geregince."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur."

Sanlk I ahim Koray Ozyurt: "Boyle bir talepte bulundunuz m

Tanlk u a Ozdemir: "0 ta\ebt}KK Klslm Amirligi yaptlgl i�in benim

donemde b yle bir talepte-bOTunmadlm."
Ibra�ray Ozyurt: "Yani gOvenlik klsml olarak n

rama
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Tanlk Mustafa Ozdemir: "Benim boyle bir talepte bulunma sorumlulugum da olmadlgl i9in
oyle bir talepte bulunmadlm."

Sanlk ibrahim Koray Ozyurl: "Peki. Sizin klsmmlzda arl}ivleme sorumlulugu kime aitT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "<;:alll}tlgim astsubay ile bana ail."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurl: "Evet fiziki imkanlar Donanma Karargahl i9in ve klsmmlz i9in

yonergelerde belirlilen esaslara uygun arl}ivleme yapllmasl i9in yeterli miT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Benim klsmlm i9in yeterli."

Sanlk ibrahim Koray Ozyurl: "Evet 06 Arallk 2010 tarihinden geriye dogru giderseniz."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evel."

Sanlk ibrahim Koray Ozyurl: "Istihbarat Klslm Amirliginde tuUugunuz nobet periyotlannl
hatlrllyor musunuz a91k1ayabilir misiniz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Yaklal}lk ayda 3 ila 5 arasl nobet tutuyordum. 0 l}ekilde
ge9iyordu nobetlerimiz."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurl: "$oyle bir hatlrlatma yapaYlm."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

,.., Sanlk Ibrahim Koray Ozyurl: "22 Kaslm'a kadar izinliymil}siniz."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurl: "Ifadenizde onu bahsetmil}siniz."
Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur."

Sanlk ibrahim Koray Ozyurl: "22'sinden sonra geldiginizdeki."
Tanlk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurl: "Hafta sonu ve ondan sonraki hafta sonu nobet
tutmu!;lsunuz."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Sanlk ibrahim Koray Ozyurl: "Aradaki hafta i9indeki gunlerde de."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Sanlk ibrahim Koray Ozyurl: "istihbarat brifingine ili!;lkin nobet tutmul}sunuz dogru mu

buT
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Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Tamam."

Tanrk Mustafa Ozdemir: "Kilitleyip oyle allyorduk. Mesaj evrak almaya gittigimiz

zamanlarda da kilitleyip 0 �ekilde gidiyorduk."

Sanrk Ibrahim Koray Ozyurt: "Arama emrinde yer alan soz konusu soru�turmalarla i1gili

binlerce veriyi ihtiva eden hard disklerin ve belgelerin bu bolmelerde saklanmanrzda rolOnOz var

ml? Saklanmasmda roIOnOz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Yok yoktur."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Tamam. Arama emrinde yer alan soz konusu belgeleri
Istihbarat :?ube MOdOrlOgOnde daha once gordOnOz mO?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "0 belgeleri daha once hi9 gormedim."

Sanrk Ibrahim Koray Ozyurt: "Savclilkta bu konuya ili�kin verdiginiz ifadeyi hallrllyor
musunuz?"

Tanrk Mustafa Ozdemir: "Benim verdigim ifade �u �ekilde. Az ewelde bahsettigim gibi

2010 yllinda bir EMASYA planr kayboldugunda yaptlglmlz aramada bir tane 90P po�eti gordOk.

o 90P po�etinin igerisinde de az ewel bahsettigim gibi dergiler vardl. 0 gOn Savclilk tarafmdan

yapllan aramada 91kanlarla aynl ml, degil mi bilemiyorum tabi. Benim sadece gordOgOm buydu."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Peki verdiginiz ifade �u �ekilde. Daha onceden benim

9all�tlglm Istihbarat :?ube MOdOrlOgOnde bu belgeleri gormedim."

Tanrk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Benim Ergenekon teror orgotO ile herhangi bir irtibatlm soz

konusu degildir. Bahse konu yerde birtaklm belgelerin saklandlgmdan haberdar degilim."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur eve!."

Sanrk Ibrahim Koray Ozyurt: "AramaYI yapan Ozel Yetkili Savcl istihbarat klsmmda zemin

kaplamalan altmda bulunan malzemelerin kime ait oldugunu arama oncesinde veya sonrasmda

sordu muT

Tanrk Mustafa Ozdemir: "Bana boyle bir �ey sorulmadl."

Sanrk Ibrahim Koray Ozyurt: "Odada arama esnasmda bulundugunuzu soylediniz, size

degil 0 odada sordu mu onu soruyorum?"

Tanrk Mustafa Ozdemir: "Benim arama esnasmda bulundugum zaman diliminde de boyle

bir �ey soruldugunu duymadlm ama daha once ben oraya varmadan once soruldugunu

soylediler."

Sanrk Ibrahim Koray Ozyurt: "Tamam yani boyle bir soru sorulmu� ama siz

duymaml�smlz."

Tanrk Mustafa Ozdemir: "Evet ben duymadlm."

Sanrk Ibrahim Koray Ozyurt: "Tamam. Bu soruya cevap veren kimse var ml biliyor

musunuz? Yani konu�malar arasmda ge9ti mi veya herhangi bir kimse boyle bir �ey cevap

verildi dedi miT

Tanrk Mustafa Ozdemir: "Kimse cevap verildi demedi."

Sanrk Ibrahim Koray Ozyurt: "Cevap verilmedi. Anllyorum bundan, kimsenin cevap

vermedigini anllyorum dogru mu?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Yani cevap verilip verilmedigi konusunda bilgim olmadlgl i9in

cevap verildigine dair de bir �ey bilmiyorum."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Kaslm 2010 aYI sonunda y

seminerinde."

Tanlk

SanlWI
T
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ust�zdem.ir: "Eve!."

im Koray Ozyurt: "Katlllmcilann oldugu bir oturu

ustafa Ozdemir: "Eve!."

rahim Koray Ozyurt: "KaYlt dl�ma 9lkml� olan hard

usjafa Ozdemir: "Eve!."
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Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Imha makinesi almma hususu gOndeme geldi miT
Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur geldi."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Bu konuyu a�lklama i�lemini MEBS Ba�kanllgmdan bir
personel mi yaptl, istihbarattan bir personel mi yap!l?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Her iki taraftan da a�lklamalar gelmi�ti diye hatlrhyorum."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Yani seminer oturumunda gOndeme geldi."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Her iki tarafta bu konuda a�lklamalarda bulundu."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "06 Arahk gOnO 11 :03'te gonderilen elektronik ihbar

postasmr okudunuz mu?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Savclhkta verdigim ifadede yOzOme kar�1 okundu ama ben

kendim okumadlm."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Peki bu ihbar postaslnl siz yazml� olabilir misiniz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "HaYlr yazmadlm."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Yazanl tanlma veya bilme imkanlnlz var miT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Yok."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Donanmaya 2006 yllinda gelmi�siniz ondan once istihbarat

goreviniz var miT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "HaYlr ilk smlfa ge�tigim anda Donanma Komutanhgma

atandlm."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "2006 ylhndan buyana istihbarat gorevlerinde

�ah�lyorsunuz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur efendim."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Bu tecrObeye istinaden slnlfmlz ve goreviniz gorev

yaptlgmlz yerler itibari ile ki �ogunlugu Donanmada ge�mi�."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur efendim."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Deniz Kuwetleri personelinin olasl yasadl�1 faaliyetlerinden

ilk haberdar olacak ki�ilerden biri olarak kendinizi kabul edebilir misiniz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Ben kendimi kabul edemem. <;OnkO bu tOrlO faaliyetlerle

Donanma Komutanhgmda IKK Klslm amirligi ilgileniyordu."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Ama icap nobetinde veya diger nobetlerde oraya gelen

bilgilere sonunda i�lem yapan subaylardan birisiniz."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Biz IKK klsma gelen hi�bir evrakl a�mazdlk. Kapah zarf

�eklinde �ube mOdOrOmOze teslim ederdik."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Peki."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Bize IKK klslmla i1gili herhangi bir bilgi ve belgelere

hOkmetmemiz soylenmemi�ti. Yani hi�bir �ekilde bunlara bula�maym demi�lerdi."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Peki sizin balyoz, suga, oraj, sakal, �ar�af adl verilen sozde

darbe planlan konusunda dava oncesinde bir duyumunuz veya bilginiz oldu muT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Olmadl."

Sanlk Ibrahim Koray Ozyurt: "Aynl kapsamda bir klslm Deniz Kuwetleri personelinin emir

komuta yaplsl dl�mda hareket ettigi ve darbe yapllanmasl i�erisinde� bir
duyumunuz oldu muT

Tanlk Mus a Ozdemir: "Olmadl."

Sanl im Koray Ozyurt: "Amirlerinizden bu konuda

istedikler' eya direktif aldrnlz ml?"

Mustafa Ozdemir: "Almadlm."
Sirllk)brafifm Koray Ozyurt: "Te�ekkOr ediyorum."
� .

ara�tlrma yapllmasml
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Tanlk Mustafa Ozdemir: "Sagolun."

Sanlk Cemal Temizoz: "Arama yaplldlgl tarihte 06 Arahk'tan 1 gun once."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Santk CernaI Temizoz: "Nobett;:i siz miydinizT

Tanlk Mustafa OZdemir: "Degildim. Yani yanh:;; hatlrlamlyorsam degildim."

Santk Cemal Temizoz: "Veya arama yaplldlgl tarihi baz ahrsak."

Tantk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Santk Cerna I Temizoz: "Arama yaplldlgl tarihte en yakm ne zaman nobet tuttunuz, kat;:
gun once?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "4 veya 5 gun once olabilir."

Sanlk Cemal Temizoz: "Arama yapllan gun dl:;;anya t;:lktmlz ml sabahtanT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Arama yaplldlgl gunu sabahleyin Askeri Savclhkta ba:;;ka bir
gorev dolaylslyla 0 goreve gittim ak:;;am."

Santk Cemal Temizoz: "Nereye gittiniz?"

Tantk Mustafa Ozdemir: "Donanma Komutanhgmdaki Askeri Savclhga gittim."
Santk Cemal Temizoz: "DI:;;an t;:lktmlz mi?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: ''OI:;;anya t;:lkmadlm."

Santk CernaI Temizoz: "Donanma Komutanllgmm dl:;;ma t;:lktmlz ml?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "<;Ikmadlm."

Sanlk Cemal Temizoz: "Tamam."

Mahkeme Ba:;;kant: "Erdint;: Ylldlz'a gotorelim mikrofonu."

Santk Erdint;: YlldlZ: "Sadece 2010 ylhnda karolarm kaldlrlldlgml ve bir po:;;et gordugunu

soylediniz."

Tantk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Santk Erdint;: YlldlZ: "2008 yllmda Cern Binba:;;1 :;;ubeye tayin olduktan soma istihbarat

klslm amirligi karolann kaldlnldlgmda it;:erisinden t;:lkan malzemelerden guvenlik klsmma ait

olanlan teslim ahp almadlglmlzl ogrenmek istiyorum. "

Tanlk Mustafa Ozdemir: "2008 ylhnda hatlrladlglm kadan ile sadece Cern <;aglar binba:;;1

odasma t;:aglrdl 0 zaman karolar falan at;:lk degildi odasmda masanm uzerinde birtaklm evraklar

vardl. Evraklann bana ait olup olmadlgml sordu ben de bana ait olmadlgml soyledim. Te:;;ekkur

ederim dedi gonderdi beni ba:;;ka bir :;;ey de bilmiyorum."

Sanlk Erdint;: Ylldlz: "Yine aynl tarihte oradan iKK klsmma ait bilinerek iKK klsma teslim

edilen malzemeleri odamlzda hit;: gormediniz miT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Hit;: gormedim."

Sanlk Erdint;: YlldlZ: "Soz konusu verileri bizim orada sakladlglmlz iddia ediliyor."

Tantk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Erdint;: YlldlZ: "Aramaya Savclhgm gelecegi soylendikten soma veya arama

slrasmda bizde herhangi bir tedirginlik veya panik durumu sezdiniz mi?"

Tantk Mustafa Ozdemir: "Sezmedim."

Santk Erdint;: YlldlZ: "Te:;;ekkur ederim."

Santk Ahmet Kut;:uk:;;ahin: "Benim iki tane sorum var."

Tantk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Santk Ahmet Kut;:uk:;;ahin: "$ubeye gelen evraklan sizin kaydettigi

Tanlk Mustafa emir: "Ben degil."

Sanlk h ut;:uk:;;ahin: "Sizin klsmlntZm kaydettigini
/-

:;;ubeye orne v • '

fa Ozdemir: "Evet."

et �:;;ahin: "100 tane evrak geldiyse."

'lita Ozdemir: "Evet."
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Sanlk Ahmet KO�Ok�ahin: "Bunu klslmlara payla�ttrlr mlslnlz? 100 tanenin ka�1

istihbarata, ka�1 iKK'ya, ka�1 gOvenlige?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evrak olarak konu�uyorsak mesaj olarak konu�muyoruz degil
mi?"

Sanlk Ahmet KO�Ok�ahin: "HaYlr haYlr mesaj, evrak, saYI olarak payla�ttrllml�."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "$imdi mesaj olarak konu�ulup."

Sanlk Ahmet KO�Ok�ahin: "Hepsi hepsi."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Mesaj olarak ve evrak olarak aylraylm ben. C;:OnkO daha rahat
ifade edebilirim. Mesajlann �ogu istihbarat klslm amirligine gelirdi. Mesaj olarak gelenler."

Sanlk Ahmet KO�Ok�ahin: "Yani rakam soylerseniz akhmlzda daha iyi tahayyOI edebiliriz

diye."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Rakam olarak yani �u �ekilde soyleyebilirim. 50 tane mesaj
geliyorsa bunun."

Sanlk Ahmet KO�Ok�ahin: "100 tane, 100 Ozerinden."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "100 Ozerinden konu�ahm."

Sanlk Ahmet KO�Ok�ahin: "Eve!."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "100 tane mesaj geliyorsa bunun yOzde BO'i istihbarat klslm

amirligine ait olurdu."

Sanlk Ahmet KO�Ok�ahin: "Eve!."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Geri kalan yOzde 1S'lik dilimi benim klsmlma ait olurdu 0 da

gOvenlik mesajlannl ihtiva ederdi �ogunlukla. YOzde S'lik dilimi IKK klsmma ait olurdu. Evrak

olarak konu�tugumuz zaman 100 Ozerinden evraklann yakla�lk yOzde 3S'er yani ortalama yani

tam 3'e boldOgOmOz zaman her 3 klsml da i1gilendiren evraklar olurdu."

Sanlk Ahmet KO�Ok�ahin: "Peki bu baglamda bir sorum daha var."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Sanlk Ahmet KO�Ok�ahin: "Yine bu 1 haftallk sOre i�erisini ele alallm."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Sanlk Ahmet KO�Ok�ahin: "Bunu hacim olarak degerlendirirseniz, 100 birim olarak

degerlendirirseniz bunu klslmlara payla�tlm mlsmlz? Ornegin yOzde 60 hacim olarak

soylOyorum. Hacim olarak �OnkO bu direk olarak ar�ivlemeye etkili olacak."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki ne katklsl olacak bunlann?"

Sanlk Ahmet KO�Ok�ahin: "Ar�ivlemeye etkili olacak diye dO�OnOyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Ar�ivler de konu�uldu."

Sanlk Ahmet KO�Ok�ahin: "Peki te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "C;:ok katklsl olacaga benzemiyor. Mikrofonu ula�tlrallm."

Sanlk MOcahit Erakyol: "istihbarat �ubede jammer cihazl bulunmakta mlydl?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Jammer cihazl vardl."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Bu hangi klsmm sorumlulugundaydl?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "IKK Klslm Amirliginin sorumlulugundaydl."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Siz kullanlyor muydunuz bu cihazl gOvenlik klsml olarak?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "GOvenlik klsml olarak hi� kullanmadlm. Ancak toplantl yaplldlgl

zaman talep edildiginde bir iki kez IKK klslmdan ahp i1gilisine teslim ettigim olmu�tur."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Mesai haricinde hiQ alma ihtiyacmlz oldu m .

�ekilde?"

Tarn

�ozom�1'ammerin biro tanesini istihbarat klslm amirliginde
yillard. / ..'

./� n1�Oca' a'Kyol: "2010 ylh yaz aylannda."
'aliI stafa Ozdemir: "Eve!."

�4�
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Samk MOcahit Erakyol: "iKK klsmlndan talil gOnOnde mesai harici bir zamanda jammer
ihtiyaclnlz olup da alma talebiniz ve girii?iminiz oldu mu?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "2010 YIII."

Samk MOcahit Erakyol: "Yaz aylan doneminde."

Tamk Mustafa Ozdemir: "Yaz aylannda."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Agustos aYI civannda."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Hallrlamlyorum a�:Ik�asl. yani hatlrlayamlyorum."

Samk MOcahit Erakyol: "Peki alma ihtiyaclnlz oldugu takdirde."

Tamk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Samk MOcahit Erakyol: "Bu birimin i?ifresine sahip miydiniz. girebilir miydiniz i�eriye?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "IKK Klslm Amirligine giremiyordum anahtan yoktu."

Samk MOcahit Erakyol: "Nasll allyordunuz hafta sonu boyle bir ihtiyaclmz oldugundaT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Hafta sonIan boyle bir ihtiyaclmlz oldugu zaman iKK Klslm

Amirligi personelini anyorduk. Onlar geliyorlardl odayl a�lyorlardl jammer cihazlnl nobet�iye

verip tekrar gidiyorlardl."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Peki bir diger konu. Biraz once kendi klsmlmza ait a�iv."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Samk MOcahit Erakyol:"ihtiyaclnlzln yeterli oldugunu belirttiniz mahallerinizde."

Tamk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Samk MOcahit Erakyol: "Aynl konu IKK klsml i�in de ge�erlimiydi? Yani onlann bir

ari?ivleme imkanlna sahip miydi? Aynl i?ekilde kapasite odalan da sizin odanlz kadar genii?

miydi?"

Tamk Mustafa Ozdemir: "IKK Klslm Amirligi benim odamdan daha kO�Ok oldugunu
biliyorum."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Peki ari?iv sorun olduguna dair bir bilginiz var miT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Ari?iv sorun olduguna dair duydugum bilgi var. Yani yerimiz �ok

klslntlll diye bir zaman diliminde bizim her iki odanln degii?mesi de gOndeme gelmii?ti. Ama

nerede ari?ivlediklerini bilmiyorum ama slklnllian oldugunu duymui?tum."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Peki tei?ekkOr ederim."

Mahkeme Bai?kam: "Sonra size soz hakkl verecegim. Buyurun Abdullah Bey'e

veriyorsunuz mikrofonu."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "YOzbai?lm hOi? geldiniz."

Tamk Mustafa Ozdemir: "Sagolun."

Samk Abdullah Can Erenoglu: "Siz neyin gOvenliginden sorumluydunuz? Siz yani

gOvenlik klslm amiri olarakT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "0 Donanma Komutanllgl i�ersinde karargahta bir kadro

gorevinde gorev, neyin gOvenliginden sorumluydunuz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Komutamm Donanma Komutanllglna bagII olan 14 tane bagll

birligin Sabkor plam yani sabotajlara kari?1 korunma plam. fiziki gOvenlik plan I ve bunun gibi fiziki

gOvenlik onlemlerine ilii?kin bilgi i?eylerden sorumluydum."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Peki Donanma Komutanllgl Istihbarat $ubesi i�risinde

personel gOvenligi. evrak mesaj gOvenligi, bilgisayar gOvenligi demiyorum."

Tanl ustafa Ozdemir: "Eve!."

Sanlk Abd h Can Erenoglu: "Evrak mesaj gOvenligi, personel gOvenligi, girii? �lkli?lar

onlarla ilgili . ubenin i�erisinde."

k Mu�einir: "Eve!."
dullah Can Erenoglu: "Istihbarat i?ubenin Donan
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Tanlk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "0 �ube iyerisinde bir gOvenlikle i1gili bir sorumlulugunuz
var mlydl gorev yonergeniz geregince?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Yoktu komutanlm. Herkes kendi klsmlndan sorumluydu bu
konularda."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Peki te�ekkOr ederim."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Buyurun."

Sanlk Cem Aziz 9akmak: "Bu kablolama faaliyetleri yapillyormu� sizin bu bolgede veya

kablo slkl�masl olmu�."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Eve!."

Sanlk Cem Aziz 9akmak: "Siz bunlara �ahit oldunuz mu?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Hiy olmadlm komutanlm."

Sanlk Cem Aziz 9akmak: "Olmadlnlz."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Cem Aziz 9akmak: "Peki burada birtaklm yeni imkanlara kazandlnlml� bu

faaliyetler slraslnda."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Cem Aziz 9akmak: "MEBS personelinin burada yall�tlglna �ahit oldunuz mu?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Olmadlm komutanlm."

Sanlk Cem Aziz 9akmak: "Peki Ibrahim OZyelik Binba�IYI tanlyor musunuz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Tanlyorum, kendisi Bilgi Sistemleri $ube MOdOrOydO ben
yall�lrken."

Sanlk Cem Aziz 9akmak: "Kendisinin odasl nerede?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Odasl bizim istihbarat �ubeden dOz gittiginiz zaman koridorun
en son taraflannda kallyor."

Sanlk Cem Aziz 9akmak: "Odaslndan bakt@ zaman sizin orayl gorebiliyor mu?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Kapldan ylktlgl zaman gorebilir."

Sanlk Cem Aziz 9akmak: "Peki bizim ogrendigimiz bir bilgi var. Ben bunu sizin �ahit olup

olmadlglnlzl."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Cem Aziz 9akmak: "Ogrenmek iyin soracaglm. Kendisi oturdugu yerden zaman

zaman istihbarat �ubeyi gozetler miymi� bOyle bir �eye tanlk oldunuz mu?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Hiy tanlk olmadlm komutanlm."

Sanlk Cem Aziz 9akmak: "Peki kendisi ile denetleme maksadlyla slk slk denetlemelere

gider miydiniz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Denetlemelere yogunlukla gittigimizde heyette 0 da olurdu

komutanlm."

Sanlk Cem Aziz 9akmak: "Peki siz bu bulunan, bu karolann altlndan ylkan torbalarda."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Cem Aziz 9akmak: "Hava Kuvvetlerine ait bazl geryek belgelerin scan edilip

buraya koyuldugunu duydunuz mu?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Duymadlm komutanlm." ./

Sanlk Cem Aziz 9akmak: "Peki sizin Hava Kuvvetlerinden hiy akrabanlz"vafml?"

Tan\k Mustafa Ozdemir: "Var komutanlm." /
Sanl�m Aziz 9akmak: "Kim?" �

Mustafa Ozdemir: "Babam Emekli Astsubay Hava Kuvvetlerinden

H�er'inde subay komutanlm."

em Aziz 9akmak: "Peki te�ekkOr ederim ba�ka soru
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Mahkeme Ba�kanl: "Sizin sagllk sorunu vardl bir omzunuzla i1gili. Onun devamlml bu

kolunuzdaki ali;:l, yoksa ba�ka kaza ml gei(irdiniz?"

Samk Cern Aziz <;:akmak: "Ba�kanlm yak bu sefer sag kolumu klrdlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Gei(mi� olsun."

Sanlk Cern Aziz <;:akmak: "Sagolun."

Mahkeme Ba�kam: "Cbilr ameliyat konusu halloldu."

Samk Cern Aziz <;:akmak: "Halloldu �imdi sag tarafl klrdlm eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Kaza gei(irdiniz tekrar, peki gei(mi� olsun."

Tanlk Mustafa Czdemir: "Eve!."

Sanlk Utku Arslan: "1-22 Kaslm araSI, 21 Kaslm arasl senelik izindeymi�siniz dogru mu?"

Tanlk Mustafa Czdemir: "Dogrudur efendim."

Sanlk Utku Arslan: "Bu izinde olmanlzln sebebi evlilik?"

Tamk Mustafa Czdemir: "Dogrudur evleniyordum a esnada."

Samk Utku Arslan: "Gelir gelmez de Ankara'da seminere gitmi�siniz?"

Tanlk Mustafa Czdemir: "Evet 22 Kaslmda goreve ba�ladlm. Cgleden sonra Ankara'ya
yola i(lktlm."

Samk Utku Arslan: "Cuma gilnilne kadar surdil zannediyorum bu seminer 25-26'slna

kadar?"

Tamk Mustafa Czdemir: "Dogrudur. Ondan onceki 2 giln yani 23-24'Onde provalar oldu

onlara da katlldlm. 25-26'slnda da seminerin kendisi icra edildi ana da katlldlm."

Sanlk Utku Arslan: "Yani balaylnlz bitti geldiniz seminere gittiniz?"

Tamk Mustafa Czdemir: "Yak 06 Kaslmda dOgiln yaptlm. 06 Kaslm'da dOgOn yapmak ii(in

de 29 Ekim'de izine aYrllml�!Im. DilgOnden sonra balaylna gittim. Balaylm bittigi zaman Kurban

Bayraml ba�laml�tl. 0 yOzden izinden donmedim. Kurban Bayramlnda devam ettim a �ekilde

oldu eve!."

Sanlk Utku Arslan: "Anladlm i(ok uzun bir zaman olmaml� mutluluklar diliyorum."

Tanlk Mustafa Czdemir: "Sagolun."

Sanlk Utku Arslan: "Ankara'dan dondOkten hemen sonra hafta sonu nobeti(i miydiniz?"

Tamk Mustafa Czdemir: "Nobeti(i degildim ama."

Sanlk Utku Arslan: "Olsaydlnlz ha!lrlardlnlz degil mi?"

Tamk Mustafa Czdemir: "Olsaydlm ha!lrladlm ama a hafta sonu bolgede bulunmasl

gereken bir subaydlm. 0 �ekilde bana Istihbarat $ube MOdOrO emir verir."

Samk Utku Arslan: "Ama donanmaya gidip fiili olarak nobet tutmadlnlz?"

Tamk Mustafa Czdemir: "Bir fiil nobet tutmadlm eve!."

Sanlk Utku Arslan: "1 hafta sonra."

Tanlk Mustafa Czdemir: "Eve!."

Samk Utku Arslan: "Yani arama 06 Arallk'ta yaplldl. 03, 04, 05 Arallk hafta sonu."

Tanlk Mustafa Czdemir: "Eve!."

Sanlk Utku Arslan: "Nobeti(i olsaydlnlz ha!lrlardlnlz degil mi?"

Tamk Mustafa Czdemir: "Nobeti(i olsaydlm ha!lrlardlm."

Sanlk Utku Arslan: "<;:OnkO yeni eVlenmi�siniz. Hemen yakln bir zaman hatlrlardlnlz."

Tamk Mustafa Czdemir: "Dogrudur eve!." ."---

Samk Utku Arslan: "Ama nCibeti(i degildiniz."

Tam Mustafa Czdemir: "Degildim."

Sam Utk sian: "Peki te�ekkOr ederim. Ba�kamm birkag"defa soruldu. Donan'l1aya

sorularak b afta sonunda kimin nobeti(i oldugunun ogrenilme�ni talep ediyorum. f,ger!oyle

bir ha

.. - fi'B�:"Hangi tarihlerde demi�tiniz?"
.-----
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Sanlk Utku Arslan: "26-27-28 Kaslm 2010 ve 03-04-05 Arallk 2010 tarihlerinde hafta sonu

kimmi� istihbarat klsmlnda. Ve 0 hafta ii;:inde brifing nobeti;:isi olan personel yani aradaki hafta ii;:i

gOnleri. Te�ekkOr ederim."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Sagolun."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam sorusunu sorsun. bir soru sormak isteyen var en arkada."

Sanlk Mehmet Seyfetlin Alevcan: "YOzba�lm kai;: Ylldlr bu Donanma Komutanhglnda

gorev yaplyorsunuz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Yakla�lk 4,5 yll gorev yaptlm �u an yapmlyorum."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Anladlm. Bulundugunuz istihbarat �ube kai;: odadan

mote�ekkil?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "4 tane odasl vardl."

Sanlk Mehmet Seyfetlin Alevcan: "Odalar arasl mesafe ne kadardlr?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Bir odadan i;:lktlglnlZ zaman zaten diger odanln �eyi ba�llyordu,
hemen biti�igi ba�llyordu. yok az bir mesafe vardl."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Peki bu istihbarat �ube de kai;: personel gorev

yaplyor?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "En son 2010 yllinda toplam 8 ki�i gorev yaplyorduk."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Toplam 3 k,slmdan olu�uyor bir de �ube mOdOrO dogru

mudur?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur."

Sanlk Mehmet Seyfetlin Alevcan: "Diger k,Slm personelJeriyle, personeliyle."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Aranlz naslldlr?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Hepsiyle aram iyiydi."

Sanlk Mehmet Seyfetlin Alevcan: "Yani bundan �unu anlayabilir miyiz? Diger odalara

gidip personelJe muhabbet edip, konu�up i;:aylannl ii;:ip gOnlOk olaylan konu�abiliyorsunuz veya

gorev icabl bazl �eyleri tartl�abiliyor musunuz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur yaplyorduk zaman zaman."

Sanlk Mehmet Seyfetlin Alevcan: "Yani 4,5 yll boyunca bunu yaptlnlz dogru mudur?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur."

Sanlk Mehmet Seyfetlin Alevcan: "Ancak ifadelerinizde �ubenin sorumlu olan, sorunu

olan."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Hii;:bir konuyla bilginiz olmadlglnl soylOyorsunuz. Bu

kadar az personel ve bu kadar klsa mesafede bulunan �ubenin sorunlannl bilmemeniz mOmkOn

mOdOr?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "$ubenin sorunlan derken neyi kastettiginizi anlayamadlm

efendim."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Mesela ar�ivleme veyahut kablolama faaliyetinde."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Mehmet Seyfetlin Alevcan: "Karolann ai;:llmaSI gibi hususlan 4,5 yll boyunca."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Bilmemeniz, gormemeniz, duX

mOdOr?"

Tanl

olduguln i.

anlz mO On

afa Ozdemir: "Kablolama faaliyetinde az ewel bahs

ormedim ve duymadlm ama."

...Mehmet Seyfettin Alevcan: "Bakln 4,5 yll boyunca 0

j)eJki 4 defa 5 defa karolann kaldlnlmasl."

'anlk Mustafa'6zdemir: "Evet." \jJ

J -£=- ? 7
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Mahkeme Ba�kanl: ":;>imdi bunu Israr etmeyin. Tanlgln cevabl boyle."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Mumkun mudur? Bunu soruyorum tekrar."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Yani ben 4,5 yll boyunca �ah�tlglmda gorduklerimi az ewel

ifade ettim. Onun haricinde herhangi bir �ey bilmiyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki ge�elim ba�ka sorunuz var miT

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Var."

Mahkeme Ba�kanl: "Devam edin."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Dediniz ki 0 gun Donanma Askeri Savclhglnda bir i�

i�in gittim dediniz dogru mudur?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Donanma Komutanhgl binasl i�inde yer ahyor degil mi

bu Askeri Savclhk?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "HaYlr biraz daha ileride."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Ne kadar bir mesafe varT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Yakla�lk 800-900 metre falan var."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Yani Donanma Komutanhgl binaslnl terk ettiniz dogru

mudur?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Ne kadar sure ile Donanma Komutanhgl binaslndan

aynldlnlz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "0 sabah brifingden soma Askeri Savclllga ge�tim."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Saat olarak verir misiniz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "10:30 gibi diyeyim. 10:30 gibi 0 tarafa ge�tim."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "10:30 gibi."

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Donanma Komutanhgl binaslndan aynldlnlz?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Ka�ta Askeri Savclhga gittinizT

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Yani �Ikar �Ikmaz zaten 1 dakika i�inde varabiliyorsunuz oraya

arabayla."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "900 metre mesafeyi 1 dakika i�inde aldlnlz dogru

mudur?"

Tanlk Mustafa Ozdemir: "Arabayla gittigim i�in."
Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Arabayla dahi olsa 1 dakika i�inde."

Mahkeme Ba�kanl: "Bunun onemi yok. Siz yani sanlk sorgulamlyorsunuz. Ne katklsl

olacak bunlann. Yani soru soru� tarzlnda bir yanh�hk var. Ona bu �ekilde musaade edemeyiz."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Anla�lldl Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Bakln su�luyu degil."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Tabi haylr anla�lldl Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Olay hakklnda bilgisi olan bir kimseye soru soruyorsunuz. Bunlann

olaya da bir katklsl yok ge�iniz. Sadece."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Ne zaman dondunuz? Bir tek onu soracaglm."

Mahkeme Ba�kanl: "Bunun da onemi yok."

Sanlk Meh Seyfettin Alevcan: "Hangi saatte dondunuz?"

Mah e a�kanl: "Onemi yok ge�iniz ba�ka �ey soracaksanlz sorUfl�
S Mehmet Seyfettin Alevcan: "Ba�kanlm onemi var."

keme Ba�kanl: "Neyle onemi var?"

�eyfettin Alevca�:"?6 Arahk ihbar maili 1 ::.03'

eme Ba�kanl: "Tanlkla ne IlglSI var. Tanlk su�lu degll. T

=�
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Samk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Biliyorum Ba�kanlm. Sadece 0 saatte nerede

oldugunu ogrenmek istiyorum."

Mahkeme Ba�kam: "Gorevde oldugunu soylOyor ve Askeri Savclhga gittigini soylOyor.

Ba�ka konuya ge�elim."

Samk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Ba�ka sorum yok Ba�kamm."

Mahkeme Ba�kam: "Peki. Buyurun."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Bu 4,5 yll i�inde �ubenizde hard

disk ve bilgisayar deQi�imleri yaplldl mi?"

Tamk Mustafa Ozdemir: "Benim klsmlmda yapllmadl ama �ubenin geri kalanmda

bilgisayar degi�imi yapllml�tlr. Benim de bilgisayanm bir ara degi�ti. Hard disk degi�medi

sadece bilgisayar degi�ti. Yaplldl yani."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Peki bilgisayar degi�imi."

Mahkeme Ba�kam: "0 tarihte rOtbeye gore yani subay Ost rOtbede olanlann bilgisayarlan

daha �ok diger astsubaylann da hard diskleri degi�tigi soyleniyor. Onunla uyumlu onu soylOyor

evet."

Tamk Mustafa Ozdemir: "Evet yani bizim ben de �ok ince bir tinklaynt diye tabir edilen

bilgisayar vardl. Bana normal bir bilgisayar verdiler. Ama diger astsubay benim onOmdeki

�ah�tlglm astsubaym bilgisayafl degi�memi�ti. Benim klsmlm i�in konu�uyorum."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Onun hard diski degi�mi� galiba

hatlrhyor musunuz?"

Tamk Mustafa Ozdemir: "Benim �all�tlglm klslmdaki benim bilgisayaflm degi�ti. Benim

kullandlglm astsubaym bilgisayafl da 0 an degi�medi. Ama ondan 1 yll sOre, yanh�

hatlrlamlyorsam 1 yll sOre soma degi�ti. Aym anda degi�medi."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Peki bu degi�en bilgisayarlarm

veya hard disklerin."

Tamk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Kasalafl, bu bilgiler nasll

muhafaza ediliyordu? Degi�en, �Ikanlar nasll muhafaza veya imha ediliyordu?"

Tamk Mustafa Ozdemir: "Bizim daha once kullandlglmlz hard diskten �Ikan bilgileri OBI

personelinin yardlmlyla bir DVD'ye yedekledik. Daha sonra 0 bilgisayar teslim ahndl OBI

personeli tarafmdan ve biz 0 yedekledigimiz bilgileri de yeni hard diskimize kopyaladlk."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Te�ekkOr ederim. Siz Donanma

Komutanhgl baghsl birliklerin."

Tamk Mustafa Ozdemir: "Evet."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Fiziki gOvenlik denetlemelerine

katlhyordunuz herhalde?"

Tamk Mustafa Ozdemir: "Katillyordum."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Gorevinizin 0 oldugunu

soylediniz."

Tamk Mustafa Ozdemir: "Dogrudur."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "Kendi gorev yaptlgmlz bolOmOn,

�ubenin veya Donanma Komutanhgl Karargahmm fiziki gOvenlik denetlemesini yaRbnlz ml, oyle

bir goreviniz var mlydl?"

Tamk Mustafa Ozdemir: "Donanma Komutanhgl Karargal}Jm"fi hi� fiziki. gov:n.�1
denetlemesini yapmadlm �ah�tlglm 4,5 yll boyunca. Ama )j"aghsl bulundugu butu

komutanhk�enetlemelerinde bulundum."
IS1m samklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu: "

nhgl Karargahmm fiziki gOvenlik denetlemesi yaplldl ml?"
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Tanlk Muslafa Ozdemir: "Fiziki gUvenlik denetlemesi olarak yapllmadl. Bilgi gUvenligi
denellemesi olarak yaplldl."

Bir klSlm samklar mUdafii Av. Kemal Yener Sara<;:oglu: "Tel;lekkUr ederim."

Mahkeme Bal;lkam: "Peki buyurun olurun orada. Salih KOl;lmaz'l dinleyecegiz.

Olurabilirsiniz. Salih KOl;lmaz'l dinlediklen sonra sizi gonderecegim. Evel Salih KOl;lmaz isminiz."

Tanlk Salih KOl;lmaz: "Evet."

Mahkeme Bal;lkam: "Baba adlnlz Mahir. Gemerek 21.03.1977 dogumlusunuz."

Tamk Salih KOl;lmaz: "Dogrudur."

Mahkeme Bal;lkam: "Nerede oluruyorsunuz? Ikamel adresinizi veya il;lyeri adresinizi

soyler misiniz?"

Tamk Salih KOl;lmaz: "Il;l yerim GolcUk Deniz Ana as Komulanlrgl GolcUklKocaeli."

Mahkeme Bal;lkam: "Evet."

Tamk Salih KOl;lmaz: "Ikamelgahlm Yavuz Sullan Mahallesi, Dilek Sokak, No: 41/2

Allm Il;levler Derince/Kocaeli."

Mahkeme Bal;lkanl: "Burada ikamel ediyorsunuz. Evel folograflr nUfus hUviyel

- cUzdanlndan da beyanlanmz denellendi. �imdi sizin de gorev yapllglnlz odada yapllan aramada

zeminin allinda <;:uvallar i<;:erisindeki bir klslm malzemenin araslnda Cumhuriyel Bal;lsavclllglnln

delil olarak iddianamede kullandlgl dijilal malzemeler ve laranmll;l <;:Iklilar yine bu dijilallerin

i<;:erisinde yer alryor. Bu konuyla ilgili bilginize bal;lvuracaglz. Yenim edeceksiniz. Dogruyu

soyleme goreviniz var. t;:UnkU sizin soyledikleriniz Mahkeme laraflndan delil olarak kabul

edilebilir ve bu da samklann hukuki durumunu elkiler. Aksi durum dogru soylememe

sorumlulugunuz gereklirir. Vine buraya gelirken yapllglnlz masraflarla ilgili beige gelirmeniz

halinde yol giderleri, yeme i<;:me giderleri ve konaklama giderlerine gore Mahkeme size Odeme

yapabilir. Sanlklan lamyor musunuz buradaki samklann IOmOnU? Yani isimlerini gozden

ge<;:irdiniz mi?"

Tanlk Salih KOl;lmaz: "Samklann bUyUk <;:ogunlugu goreve bal;lladlglm ilk Ylldan ilibaren

komulamm."

Mahkeme Bal;lkam: "Bildiginiz l;lahlslar."

Tamk Salih KOl;lmaz: "BugUn ilibariyle bir<;:ogu komulanlm."

Mahkeme Bal;lkanl: "Peki aramzda akrabalrk bagl olan var miT

Tanlk Salih KOl;lmaz: "Yok."

Mahkeme Bal;lkanl: "Yok. Herhangi bir husumel olan aranlzda dava olan ya da kUskUnlUk

- durumu olan var miT
Tamk Salih KOl;lmaz: "Yok."

Mahkeme Bal;lkanl: "Yok. Bu olayla ilgili olarak sanlk slfallyla isimleriniz allndl. Ancak

hakklnlzda dava a<;:llmadl. Vine size sorulacak sorular konusunda sorumlulugunuzu gereklirir ya

da sizi sanlk halini gelirebilecek sorular olursa bunlara cevap vermeme hakklnlz var. Size yemin

ettirecegim. OnUnUzdeki melinle lekrarlamak sureliyle yemin edeceksiniz. Bildiginizi dosdogru

soyleyeceginize namusunuz ve vicdanlnlz adIna yemin eder misinizT

Tanlk Salih KOl;lmaz: "Ederim. Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdanlm

Ozerine yemin ederim."

Mahkeme Bal;lkanl: "Peki arama gUnU Cumhuriyel Savclslnln 0 zeminin ugu

malzemelerle ilgili ge<;:mil;le donUk haflzamzda neler var onlan bize bir anla I ir misiniz?"

Tanlk Salih KOl;lmaz: "Aramanln yaplldlgl gUn dahil yaklal;llk gUn oncesinde

izindeydim. Aramada da yllirk izindeydim."

Mah me am: "Daha oncesinde 0 malzemelerle ilgili bi�niz var ml? "
Tanl Ih KOl;lmaz: "Bulunan malzemelerin hi<;:birisiyle hi bir l;lekilde bilgim yo. orev

sUrem . . I ile de zalen <;:ok klsa bir sUre olmul;llu alandlgl yer kalilah. Herhangi�r�ilgim

yo all� " \ '\C7 \j\J I � . 71
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Mahkeme Ba�kam: "Hi!;: 0 karolarm kaldmldlgml gormediniz mi?"

Tanlk Salih Ko�maz: "Karolann kaldmldlgml ifadelerimde de hem adli hem de savclhk

a�amasmdaki ifadelerde kablo !;:ah�masmm yaplldlgl donemde a!;:lldlgml gordOgOmOzO ve

gordOkten sonra da ilk sicil amirimize benimle birlikte gorev yapan arkada�lmla birlikte rapor

ettik. "

Mahkeme Ba�kanl: "Orada po�et mi gormO�tonOz niye rapor ettiniz?"

Tanlk Salih Ko�maz: "Kapaklar a!;:lldlgmda po�et gormO�tOk po�etleri ve gordOgOmOzO

rapor ettik."

Mahkeme Ba�kam: "0 �ekilde bilginiz oldu."

Tanlk Salih Ko�maz: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Bununla ilgili Cumhuriyet Ba�savclhgmda 13.01.2011 tarihinde ifade

vermi�siniz klasor 71, dizi 213'de 3. dava klasorlerinde bu mevcut. Orada da �oyle beyanda

bulunmu�sunuz. :;lu anda soylediginizle uyumlu gozOkOyor. 2010 ylhnm Ekim aymm sonu ile

Kaslm aymm ba�lannda Istihbarat :;lube MOdOrOnOn bulundugu katta kablolama faaliyetlerinin
yaplldlgl slrada gorev yaptlglm odamn zemin klsml a!;:lldlgmda Mehmet Emin Astsubay ile

birlikte siyah po�etler oldugunu gordOk. GorOr gormez sicil amiri Cem Binba�lya rapor ettik.

Kendisi :;lube MOdOrO Beh!;:et Altmta�'m yanma gidip orada bulunan po�etlerin ahnmasml istedi.

Ancak Beh!;:et YarbaYlmlz klslm amirimizin haberi oldugunu, malzemelerin �u anda kalacagml

soyledigini bize iletti diyor."

Tamk Salih Ko�maz: "Dogrudur."

Mahkeme Ba�kanl: "Dogru mu ifadeniz?"

Tamk Salih Ko�maz: "Dogrudur."

Mahkeme Ba�kam: "Kemalettin Yakar ile benim gerek sicil gerekse i� anlammda

herhangi bir baglantlm yoktur. Zemin altma konulan siyah po�etlerin i!;:erisinde ne tOr �eylerin

yer aldlgml bilmiyorum. Bunlann i!;:erisine hi!;: bakmadlm, bilgim yoktur. Bu po�etleri oraya kimin

koydugunu bilmiyorum. Ancak Kemalettin Binba�mm kullandlgl odada kendisi yurtdl�1 gorevine

gitmeden once yerde birtaklm po�etler oldugunu gormO�tOm. Ancak bu po�etlerin zemin altmda

ele ge!;:irilen po�etler olup olmadlgml bilmiyorum. Benim herhangi bir teror orgOtO ile irtibatlm

yoktur �eklinde cevap veriyorsunuz."

Tamk Salih Ko�maz: "Dogrudur."

Mahkeme Ba�kanl: "Son klslm herhalde samk slfatl ile dinlendiginiz i!;:in sorulmu�. Bizi

ilgilendiren konu degil. Vine Deniz Kuvvetlerinde yapllan soru�turma slrasmda Hakim Albay

Gokhan Duran'a verdiginiz bir ifade var 07.12.2010 tarihli 1 gOn sonra ahnml�. Ben 02 Agustos

2010 tarihinde istihbarat �ube mOdOrlOgO emrine atandlm. 06.12.2010 tarihinde Istanbul

Cumhuriyet Savclllgmca yapllan aramada yllhk izinde oldugum i!;:in istihbarat �ubede degildim.

06.12.2012 tarihinde Istanbul Cumhuriyet Ba�savclsl tarafmdan yapllan aramada el konulan

po�etleri daha once Ekim aYI sonu, Kaslm ba�mda kablo !;:ekilirken !;:ah�ma slrasmda zemin

kaplamasmm kaldlnlmasl nedeni ile daha once gormO�tom. Bu slrada Mehmet Emin

Astsubayda odadaydl. Ben po�etlerin i!;:erisinde ne oldugunu bilmiyorum. Konuyu klslm amirimiz

Cem Binba�lya ilettik. Kendisi de �ube mOdOrOmOze arz ettigini soyledi. Benim gorev yerim

sOrekli istihbarat klslm amirligi slgmt odasldlr. Bu oda mesai saatleri i�risinde gorevli personel

Cem Binba�l, Mehmet Emin Astsubay ve benim taraflmdan gOnlOk mesai faaliyetleri i!;:in

kullamlmaktadlr. Aym zamanda internet bilgisayarlannm kullanlml amaci ile ve gOnlOk istihbarat

brifingini hazlrlamak Ozere istihbarat �ube mOdOrlOgO emrinde gorevli suba stsubayl �ube

mOdOrO hari!;: burada nobet tutmaktadlr. Ben bu malzemelerin ne �e . e oraya konuld unu,

kimin tar fmd� konuldugu, ne zaman konuldugunu bilmiyorum emi�siniz. Dogru u bu

ifadeniz?" b

T "k Salih Ko�maz: "Dogrudur."

/ ahkeme Ba�kanl: "Dogru. Peki soru sormak isteyen va

'=bb
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Samk Ismail Taylan: "Salih Astsubaylm ho� geldiniz."
Tamk Salih Ko�maz: "Sagolun."

Samk Ismail Taylan: "Once arama yapllan gOnde yakla�lk 10 gOn oncesinden itibaren
izinde idiniz."

Tamk Salih Ko�maz: "Dogrudur komutanlm."

Samk Ismail Taylan: "Peki aramadan sonra herhangi bir yani idari soru�turmalar
slraslnda veya adli soru�turmalar slraslnda parmak iziniz, swap iziniz falan allndl ml?"

Tamk Salih Ko�maz: "Komutanlm parmak izlerimiz allnmadl, olaydan sonra ozellikle

parmak izlerimiz allnmadl."

Samk Ismail Taylan: "Anla�lldl. 9imdi Donanmaya siz Deniz Kuvvetlerinden geldiniz
yanll� hatlrlamlyorsam."

Tamk Salih Ko�maz: "Dogru komutamm."

Samk Ismail Taylan: "YOkseltilmi� zemini ne zaman fark ettiniz veya geldiginizden itibaren
biliyor muydunuz?"

Tamk Salih Ko�maz: "Komutanlm bastlglmlz zeminin beton zemin olmadlgl belli oluyordu

yani onu ifade edebilirim."

Samk Ismail Taylan: "Peki buraya herhangi bir malzeme konuldugunu yani sizin klslmda

degil sadece yani genel olarak soruyorum Donanma Komutanllgl olarak herhangi bir 0 �eyi

kaldlnp da herhangi bir malzeme koyulduguna �ahit oldunuz mu?"

Tamk Salih Ko�maz: "Komutamm malzeme konulduguna kati surette �ahit olmadlm."

Sanlk Ismail Taylan: "Peki anladlglm kadan ile ilk defa Ekim sonu, Kaslm ba�lnda bir

9all�ma slraslnda malzemeleri gordOgOnOzO dolaylsl ile de ilk once 0 zaman zeminin altlndan

kablolann ge9tigini ogrendiniz oyle anllyorum."

Tanlk Salih Ko�maz: "Dogrudur komutamm."

Sanlk Ismail Taylan: "Peki bu malzemeler sadece po�etlerden mi olu�uyordu yoksa kutu
gibi malzemeleri gordOnOz mO?"

Tamk Salih Ko�maz: "Komutamm kutu gordOgOmOzO hatlrlamlyorum. Siyah po�etler

gormO�tok."

Samk Ismail Taylan: "Sadece po�etler vardl."

Tamk Salih Ko�maz: "Dogrudur komutamm."

Sanlk Ismail Taylan: "Peki bunun amaci yani 9all�manln amaci anladlglmlz kadan i1e

kablo 9all�masl idi. Su 9all�ma slraslnda sizin haricinizde personel gordO mO bunu, var mlydl?"

Tanlk Salih Ko�maz:"Komutanlm gorOldOgOne dair zaten Savclilk a�amaslnda da, adli

soru�turma a�amaslnda da beyanlar var komutanlm. Goren arkada�lanmlz, personel var

komutanlm. Diger ba�kanllk personeli, osl, MESS personelinde 9all�malan yapan elektrik9i,

elektrik kablolannda 9all�an memurlar."

Sanlk Ismail Taylan: "Peki bunlara tabi yeni katlldlglnlz i9in ismini hatlrlayabiliyor

musunuz yani MESS'ten ornegin katllanlann?"

Tamk Salih Ko�maz: "Komutamm tam olarak isim hatlrlamlyorum ama bir memur vardl

sanmm Ismail Bey, a uzun bir sOre 9all�ml� orada birka9 gOn Ost Oste gelmi�ti."

Sanlk Ismail Taylan: "Peki �imdi bir de 9all�tlglnlz odada internet kullamml i1e i1gili bir

durum var. Daha dogrusu internet kullanmak i9in personel en aZlndan 0 kattaki personel oraSln1

kullamyor. Su sizin nobetleriniz slraslnda da veya 9all�ma ortamlnlzda da yakla�lk ka9 ki�i

kullamyordu gOnlOk olarak interneti?"

Tamk Salih Ko�maz: "Komutamm 90k yogun oldugunu soyleyeme!JY.'Y'ani bazen gOn�e 1

ki�i, bazef1l�elmeyen de oluyordu. Yani yogun olmadlgl zaten !saYltiardan da anla�ll�bilir
efend' -::1/

'J3

�ail Ia¥Jarr."Yi'lni mesela 5 ki�i veya 6 ki�i kulland

�:8aIml<o�maz: "Sen hi9 �ahit olmadlm efendim."
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Sanlk Ismail Taylan: "Peki. Donanma Komutanhgma, Karargahma giri�inizde bu tur
malzemeleri yani hard disk gibi malzemeleri tespit edebilecek �ekilde bir arama var mlydl? Yani

kuvvet karargahmda oldugu gibi bir yatay X-Ray cihazmdan ge"iyor muydu?"

Tanlk Salih Ko�maz: "Komutanlm yatay X-Ray cihazl kuvvette oldugu gibi yoktu. Ancak

boy X-Ray cihazr dedigimiz cihaz vardl efendim."

Sanlk Ismail Taylan: "Yani sadece i"erisinden ge"tigimiz bir cihaz vardl."
Tanlk Salih Ko�maz: "Dogrudur komutanlm. C;:anta ya da malzeme aramasma yonelik bir

sistem, elektronik bir sistem yoktu komutanlm."

Sanlk Ismail Taylan: "Peki. Nobette nobet tutan bir �ahls kaplyl kapattlgmda dl�andan ne
yaptlgl belli olabiliyor muydu?"

Tanlk Salih Ko�maz: "Komutanlm normal �artlarda bildigimiz Ozere slgmt hOcreleri

kontroliO bolgelerdir. KontroliO bolgelerin kapllan da "elik kapl oldugu i"in kapandlgmda

dl�andan gozOkmesi mOmkOn degil."

Sanlk Ismail Taylan: "Peki te�ekkOr ederim. Bu odanm giri�ini kaydeden bir gOvenlik
kamerasl dikkatinizi "ekti mi hi" bu geldiginizde?"

Tanlk Salih Ko�maz: "Boyle bir gOvenlik kamerasl bizim oralan, istihbarat giri� kapllarlnl

kaydeden herhangi bir kamera yoktu komutanlm."

Sanlk Ismail Taylan: "Peki. Size adli veya idari soru�turma slrasmda herhangi birisi

amiriniz, arkada�lannlz herhangi birisi bu ifadelerinize yonelik herhangi bir baskl yaptl ml veya

�unu soyleyin �unu soylemeyin diye bir imada bulundu mu?"

Tanlk Salih Ko�maz: "Komutanlm kesinlikle olmadl."

Sanlk Ismail Taylan: "Peki ka" yrldlr istihbarat"lsmlz?"
Tanlk Salih Ko�maz: "Komutanlm 2003 ylhndan bugOne kadar istihbarat smlfmdayrm."

Sanlk Ismail Taylan: "Yani yakla�lk 9 senedir istihbarat"lslnlz. Bu tecrObenize dayanarak
Deniz Kuvvetlerindeki bu emir komuta yaplsl haricindeki bir olu�umu, bir grubu, olu�an bir grubu

once istihbarat"l olmanlz dolaylsl ile size gelir miydi veya bu tOr bir duyum ahr mlydlnlz?"

Tanlk Salih Ko�maz: "Komutanlm boyle bir olu�umdan kesinlikle haberim olmadl.

Olduguna dair de zaten bilmesi gereken prensibi kapsammda TOrk Silahll Kuvvetlerinde

bildiginiz Ozere hi"bir �ekilde haberimiz olmadl."

Sanlk ismail Taylan: "Peki yani balyoz, suga, oraj, "ar�af gibi sozde darbe planlannm

konusunda dava oncesinde herhangi bir duyumunuz olmadl anllyorum."

Tanlk Salih Ko�maz: "Komutanlm basmdan ogrendim bu soylemi� oldugunuz planlann

isimlerini."

Sanlk Ismail Taylan: "Te�ekkOr ederim."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Belki aynl �eyleri soracaglm ama teyit i"in size de sormak

durumundaylm Salih Astsubaylm. Bu �ubeye gelen evraklan hi" kaydettiginiz oldu mu?"

Tanlk Salih Ko�maz: "Gelen evraklar."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Gelen evraklar."

Tanlk Salih Ko�maz: "Dogrudur efendim."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Yani nobetle�e slra size geldiginde siz kaydettiniz."

Tanlk Salih Ko�maz: "Dogrudur."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Bu evraklar size geldiginde scanner'dan taradmlz ml hi" bu

evraklan?"

Tanlk Salih Ko�maz: "Gorev sOrem boyunca scanner hi"bir �ekilde lanmadlm."

Sanlk Ke��n Yakar: "Peki bu evraklann scannerda tar (lIgml duydunuz n1u 0

�ubede?,,"l-�/
Ta�lih Ko�maz: "Gormedim."

e.r:nalettiI1Yakar: "Duydunuz mu, gormediniz ama duy,

11f,-��maz: "Tarandlglnl da duymadrm."
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Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki. Daha once Deniz Kuwetlerinde hangi bran!}ta, hangi

gorevde idiniz?"

Tanlk Salih Ko!}maz: "Istihbarat smlfmda gorev yaptlm yine istihbarat ba!}kanhgmda."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Istihbarat ba!}kanhgmda goreviniz neydi gOvenlik, IKK?"

Tanlk Salih Ko!}maz: "Plan Te!}kilat $ubedeydim. Istihbarat Plan Te!}kilat $ube."

Sanlk Kemalettin Yakar: "$imdi en son goreviniz ile ilgili istihbarat ozetleri, Yunanistan

tatbikatlan vesaireleri hangi klsmm gorevinde, hangi klsmm gorev alanlna giriyor?"

Tanlk Salih Ko!}maz: "Donanma Komutanhgmdaki gorevimden bahsediyorsanlz."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Donanma Komutanhgl evet."

Tanlk Salih Ko!}maz: "Istihbarat klsmmm alanma giriyor."

Sanlk Kemalettin Yakar: "1 nolu hard disk iyin sormu!}tum bunu. GOvenlik kameralan ve

ekipmanlannl 0 !}ubede hangi klslm ilgileniyordu?"

Tanlk Salih Ko!}maz: "GOvenlik."

Sanlk Kemalettin Yakar: "GOvenlik kameralan ile Donanma Komutanhgmda hangi klSlm

i1gileniyordu?"

Tanlk Salih Ko!}maz: "GOvenlik istihbarat !}ubenin gOvenlik klsml olsa gerek."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki beni ne zamandlr tanlyorsunuz?"

Tanlk Salih Ko!}maz: "Sizinle Donanma Komutanhgmda birlikte yah!}maya ba!}ladlk. Onun

dl!}mda aynl smlfta olmamlzdan dolayl tanl!}lkhglmlz var. Onun haricinde herhangi bir !}ekilde

yah!}madlk sizinle."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki meslek hayatmlz boyunca bir !}ekilde ismimi duymu!}sunuz

demek ki. Benim herhangi bir orgOte aye oldugumu, yardlm yatakhk yaptlglml, illegal bir olu!}um

iyinde bulundugumu, illegal bir faaliyette bulundugumu gordOnOz mO?"

Tanlk Salih Ko!}maz: "HaYIr."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Veya bir sohbet esnasmda duydunuz mu?"

Tanlk Salih Ko!}maz: "HaYIr."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki te!}ekkOr ederim."

Mahkeme Ba!}kanl: "Peki sizin de, bize dogru doner misiniz?"

Tanlk Salih Ko!}maz: "Buyurun."

Sanlk Deniz Cora: "Saym Ba!}kanlm sorabilir miyim?"

Mahkeme Ba!}kanl: "ifadeniz tamamlandl. Deniz Bey bir soru soracak."

Sanlk Deniz Cora: "Ekim sonunda kablolama yah!}maSI yaplldlgml belirttiniz ve diger

MEBS personelinin de oldugunu, i!}yilerin oldugunu karargahta. Bu kay gOn sOrdO bu yah!}ma?"

Tanlk Salih Ko!}maz: "Komutanlm bu yah!}ma peyderpey sardO. Yani !}U kadar gOn

diyemeyecegim ama."

Sanlk Deniz Cora: "Takriben."

Tanlk Salih Ko!}maz: "Bilgisayar kablolan iyin yah!}lldl, elektrik kablolan iyin yah!}lldl."

Sanlk Deniz Cora: "Peki 0 zaman her gOn mesai dl!}ma sarktl ml yah!}malar? Cah!}malar

mesai saatleri dl!}ma da sarktl ml?"

Tanlk Salih Ko!}maz: "Komutanlm hafta sonu yah!}ma yaplldl diye de biliyorum."

Sanlk Deniz Cora: "Peki 0 slrada her gOn bunlar bu parkeler kaldlrlhp ml !}ey yaplldl

yoksa aylk ml blraklldl bu yah!}ma sOresince?"

Tanlk Salih Ko!}maz: "Yani benim gordOgOm donem iyin kaldlrllarak

istihbarat klsmm dl!}mda server'e giden Onitede orada da yah!}malar oluy9fdu."
Sanlk, Deniz Cora: "Peki oradan oraya geyi!} var ml dl�ldaki klslmlardan /iyeri

klslmlara?"

Ta

nihay ..

yok tabi kapl( kapandlgl zamanSalih Ko!}maz: "Birbirleri i1e baglantlsl

kablolann gidip gelmesi iyin."

<./7£��Jle";0C9'��
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Tanlk Salih Ko�maz: "Dogrudur zaten 0 amayh kullanllan."

Sanlk Deniz Cora: "Peki bu parkeleri, kapaklan kaldlrmak iyin kuliaOilan aparat sOrekli

teknik klsma gonderilip geri mi ahnlyordu, yoksa bu yah�ma sOresince orada ml kahyordu?"

TaOik Salih Ko�maz: "KomutaOim bildigim kadan ile yah�acak ekip getiriyordu ve geri

kendisi gotOrOyordu."

SaOik Deniz Cora: "Her gOn geri gotOrOyordu?"

Tanrk Salih Ko�maz: "Dogrudur komutaOlm."

Sanlk Deniz Cora: "Bir de po�etler dediniz, po�et degil po�etler dediniz. Kay tane po�et

vardl gordOgOnOz?"

Tanlk Salih Ko�maz: "Komutanlm ayllan bolgede sanlrlm 2-3 tane po�et vardl."

Sanlk Deniz Cora: "Peki 0 yah�ma da toplam kay ki�i ba�lnda bulunuyordunuz Yani

i�yiler dahil veya diger ba�kanllk temsilcileri de?"

TaOik Salih Ko�maz: "Komutanlm rakam degi�ebiliyor tabi."

SaOik Deniz Cora: "4-5 yani nedir ortalama?"

Tanlk Salih Ko�maz: "Yani muhtemelen."

- Sanlk Deniz Cora: "Ve hiy kimse bu torbalarda ne var diye merak etmedi mi?"

Tanlk Salih Ko�maz: "Komutanlm biz gordOk."

Sanlk Deniz Cora: "Peki te�ekkOr ederim."

Tanlk Salih Ko�maz: "Ve gordOkten soma sicil amirimize rapor ettik onu."

Sanlk Deniz Cora: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kaOl: "Peki bu klslm taOlklann dinlenmesi bitti. Var ml bunun ile ilgili

kafaslna takllan bir husus yok. Sizler gidebilirsiniz. Te�ekkOr ederiz geldiginiz iyin.

Teknisyenimiz DVD'nin de bitmek Ozere oldugunu soyledi. Bir 10 dakika kadar ara verelim daha

soma bugOn dinlememiz gereken taOlklara ba�layallm. Omer $evki GenytOrk ile ba�layacaglz.

Ba�ladrgrmlzda ham olsun Aydin Bey tamam."

Duru�maya klsa bir ara verildi.

Duru�maya kaldlgl yerden devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "Omer $evki GenytOrk siz misiniz? Buyurun, evet TaOik Omer $evki

GenytOrk, Dursun oglu, Turhal 01.01.1963 dogumlu. Turhal, Tokat nOfusuna kaYlthslnlz."

Tanlk Omer $evki GenytOrk: "Dogrudur evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Size ula�abilecegimiz bir adres soyler misiniz?"

TaOik Omer $evki GenylOrk: "Efendim?"

... Mahkeme Ba�kaOl: "Size ula�abilecegimiz adres, resmi i� adresiniz olabilir, ev adresiniz

olabilir."

TaOik Omer $evki GenytOrk: "16. Mekanize Piyade Tugay Komutanhgl

Devegeyiti/Diyarbakl r."

Mahkeme Ba�kaOl: "Buranln komutanllglnl yaplyorsunuz."

TaOik Omer $evki GenytOrk: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Orada gorevlisiniz, peki nOfus hOviyet cOzdaOindan da bilgileriniz

dogrulaOlyor. Sanlklarln isimlerine baktlnlz."

TaOik Omer $evki GenytOrk: "Evet."

Mahkeme Ba�kaOl: "Iylerinde akrabanlz olan var ml?"

Tanlk Omer $evki GenytOrk: "Akrabam yok."

Mahkeme Ba�kaOl: "TaOlyorsunuz bir kISmlnl?"

Tanlk Omer $evki GenytOrk: "BOyOk yogunlugunu tanlyorum."

Mahke kaOl: "Aranlzda herhangi bir �ekilde MahkemEllik olmu� ya da �ahsi srltlnt!

olmu�, bir etiz olan var ml, yani onlar taraflndan bir onyargl ifade edebilecek?"
TOmer $evki_GenylOrk: "Yok biryogunu tanlyorum."

k'�I: "Yok."
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Tantk Omer �evki Gen9lOrk: "bir klsml devre arkadal;llm, bir klsml gorev yapllglmlz
komutanlanmlz."

Mahkeme Bal;lkanl: "Peki, 0 baklmdan tanldlklanntza engel bir hal yok. Seminere

gozlemci olarak katlldlglntz anlal;llliyor Genelkurmay Bal;lkanligl sonu9 raporundan."

Tantk Omer �evki Gen9lOrk: "Eve!."

Mahkeme Bal;lkanl: "Bununla ilgili hakklnlzda bir sorul;lturma yok ancak Tevfik Ozk11i9

hakklnda da bir dava a911dlgl i9in sizin de sorumlulugunuzu gerektiren bir konu olarak

dOl;lOnOrseniz bazl sorulara cevap vermeyebilirsiniz, a91klama yapmayabilirsiniz. Vani tantgln da

santk olma ihtimaline karl;ll kendini koruma imkanlnl yasa tanlmll;l. Onun dll;llnda sorulan

sorulara ya da a91klamalanntzl dogru yapmak zorundaslnlz. Bu konuda size yemin ettirecegiz

ve beyanlanntz da Mahkeme taraflndan hOkme esas alinabilir. Bu baklmdan da tantkliglnlz

onem kazanmaktadlr. Bunu da dikkate alarak beyanda bulununuz. Size onOnOzdeki metne gore

yemin ettirecegiz. Bildiklerinizi dosdogru soyleyeceginize namusunuz ve vicdantntz adlna yemin

eder misiniz?"

Tanlk Omer �evki Gen9lOrk: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdantm
Ozerine yemin ederim."

Mahkeme Bal;lkanl: "Peki, Istanbul Cumhuriyet Bal;lsavclliglnca da daha once bu konuda

04.05.2010 tarihinde 9aglnlip, Istanbul'da gorevliymil;lsiniz 0 tarihte, bilginize bal;lvurulmul;l.

Orada bazl a91klamalarda bulunmul;lsunuz. �imdi Genelkurmay Bal;lkanhgl Gozlemci Heyeti

raporuna gore Kara Kuwetleri Gozlemci Heyetinde isminiz ge9iyor. 0 tarihte yarbay

rotbesindeymil;lsiniz. �imdi bizim burada seminer ile ilgili ogrenmek istedigimiz konu ya da sizin

tanlk olarak 9aglnldlglnlz konu, seminerde neler konul;luldu, yani dll;l tehdit, i9 tehdit birlikte

konul;luldu mu yoksa sadece i9 tehdide karl;ll ml konul;luldu? Iddianamede seminerin, bir darbeye

tel;lebbOsOn provasl niteliginde oldugu, bu l;lekilde se9ilerek kil;lilerin oraya geldigi iddia ediliyor.

Bu konuda izlenimlerinizi bize anlatlr mISlnlz?"

Tantk Omer �evki Gen9lOrk: "Seminerde Sayln Bal;lkanlm egemen harekat plant il;llendi.

Egemen harekat planlnln ekleri Ozerinde duruldu. 19 tehdit, dll;l tehdit aglrhgl konusunda ben

Oncelikle dll;l tehdidin aglrhkll oldugunu degerlendiriyorum. 3 gOn devam etti. Sabah bal;lladl,

bOlOn gOn akl;lama kadar devam etti. Bu seminerde senaryo cereyan tarzlna gore orada gorevli

olan komutanlanmlz gerekli takdimlerini yaptllar ve 3. gOnO sonunda tamamlandl. Bu seminerin

sonucunda biz kuvvet karargahlna dondOk. Usul geregi oncelikle ben kendi l;lube mOdOrOme ve

daire bal;lkantma seminer somas I izlenimlerimi kendilerine aktardlm. Bu izlenimlerimde

seminerin egemen harekat planIna gore gorOl;lOldOgOnO, bu plan In bizi ilgilendiren personel

ekinin gOndeme gelmedigini, konul;lmacllar taraflndan personel bal;lkanhglnln gorev ve

sorumluluk alant itibariyle herhangi bir teklifin yapllmadlglnl kendilerine bildirdim. Burada

ozellikle belirtmek istedigim konu, balyoz planlndan veya bir darbe plantndan falan

bahsetmedim. Biz balyoz planlnl 2010 yllindaki bu medyadan soma ogrendik. Usulen yine

sonu9 raporunun hazlrlanmasl i9in Kuwet Karargahlndaki yontem l;ludur; oncelikle sonu9 raporu

hazlrlama sorumlulugu harekat bal;lkanliglndadlr. Her bal;lkanhk kendi gorev ve sorumluluk alant

igerisindeki konulan harekat bal;lkanhglna bildirir. Ben de bu konudaki sorumlu olan Nevres

albaylma personel bal;lkanhglnln gorev ve sorumluluk alant itibariyle biraz once arz ettigim

konulan kendisine bildirdim. Muhtemelen diger bal;lkanllk temsilcileri de kendi Inl

ilgilendiren konulan Nevres albaylma teslim etmil;llerdir. 0 da semine sonu9 raporun

hazlrlamll;ltlr. Sonu9 raporunun komuta katlna arzl konusunda hepimizi oplantp bir arz falan

yapmadlk. Har kat b anllgl muhtemelen kendi igerisinde bu rapor olul;lturup kendi harekat

bal;lkanhglna, uwetleri Harekat Bal;lkanhglna muhtemelen 0 an somasl komuta katln

arz etmi. / t1iye degerlendiriyorum. Her seminerin sonunda zate bir sonu9 raporu hy,ZIIan. trI
Ben d up�m kadanyla Nevres albaylm hepimizin' zaladlglnt soylemil;l, u

do u�t /::J:\ernatlrlayamlyorum ama kendisi ile biz, ben de Ian �ubedeydim, endlsi
- J \ I I
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Harekat Ba�kanhgl Plan $ubesindeydi. Hazlrlanan sonuy raporunda da bir darbe izlenimi falan

ben de bir etki yaratmadl. Boyle bir izlenim yok �u anda. Soyleyecegim konular bunlar ilk

a�amada."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi Kara Kuwetleri sonuy raporuna biz ula�amlyoruz yani Kara

Kuwetleri. "

Tanlk Omer $evki Genytiirk: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Elinde olmadlglnl."

Tanlk Omer $evki GenylQrk: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "bildiriyor. Genelkurmay Ba�kanhgl kendisini i1gilendiren sonuy

raporunu gonderdi. Tabi onunla i1gili en son Tevfik OZklhy 0 donem Kuzey Irak'ta biiyiik bir

hareketlilik ya�anryordu herhalde biz bunu unuttuk dedi en sonunda yani bir kan�lkhga geldi gibi

bir sonuca ula�tlk. Siz kendiniz ile ilgili konularda bilgi notunuzu verdiginizi dii�iiniiyorsunuz,

oyle hatrrhyorsunuz."

Tanlk Omer $evki GenylQrk: "Evet yani muhtemelen Nevres albaylm da burada

dinlenecektir. 0 da yani sonuy raporunun olu�turulmasl ve arzl tamamen harekat Ba�kanllglnln

sorumlulugunda ama her seminer somasl oldugu gibi biz bir sonuy raporu ile ilgili izlenimlerimizi

Harekat Ba�kanllgl temsilcisi olan Nevres albaylmlza ben teslim ettigimizi hatlrhyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Genelkurmay Ba�kanllgl sonuy raporunu Hasan Durak hazlrlaml�.

Harekat Ba�kanhgl ml gorevliydi 0 tarihte hatlrllyor musunuz 0 tarihte, 0 sebeple mi 0

imzalaml�? Koordinator Mehmet Plnar diyor."

Tanlk Omer $evki Genytiirk: "Yani muhtemelen Genelkurmay Ba�kanllglnda da Harekat

Ba�kanhgl hazlrlaml�tlr."

Mahkeme Ba�kanl: "AYni �ekilde mi hazlrlanml�tlr diyorsunuz?"

Tanlk Omer $evki GenylQrk: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Oradaki konu�manln �eklini tam olarak hatlrllyor musunuz, mesela

iy tehdit mi aglrhkhydl, dl� tehdit mi aglrhkllydl yani tam olarak?"

Tanlk Omer $evki Genytiirk: "Yani bana gore dl� tehdit aglrhkhydl, yUnkU kolordu

komutanlanmlz birliklerin GUneydoguya gitmesi durumunda mevcut kuwetlerle neler

yapacaglnln arzlannl yaptllar. Bunlann tamamen istihbarat aylslndan hem harekat aylslndan ve

soma yetersiz oldugunu degerlendirdiler. Bu kapsamda, geri bolge emniyeti kapsamlnda ne

yapllabilir, mUleakip gUnlerde de bunlar konu�uldu. Zaten 0 gUnlerde Mart aylnl 2003 Ylhnln

Mart aylnl dU�Unecek olursak bUlUn birliklerimiz GUneydoguya kaydlrllmaktaydl. 1. Ordudan bir

taklm taburlar GUneydoguya gitmi�ti. Bir taklm birliklerin de gitme durumu vardl. Biz de personel

ba�kanhgl olarak biryok personeli zaten 0 bolgeye atama i1e ugra�lyorduk. l;ok yogun bir

faaliyet vardl yani herkesin gozU, akh GUneydogudaydl. Boyle bir ortamda zaten geri bolge

emniyet planlnln oynanmasl da bize son derece normal geldi. $imdi yadlrgadlglmlzl

hatlrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Yadlrgamadlnlz. Bununla i1gili olarak Istanbul Cumhuriyet

Ba�savclhglnda ifadeniz ahnml� 04.05.2010 tarihinde

Soz almadan konu�uldu anla�llamadl.

Tanlk Orner $evki GenytUrk: "Bir dakika dUzeltiyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Orada �oyle demi�siniz hatlrlamanlz iyin. Okudunuz mu ifadeyi

gelmeden once baktlnlz ml tekrar?"

Tanlk Omer $evki GenylQrk: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Ben 2003 ylhnda Kara Kuwetle' Komutanhgl Personel

Ba�kanhgln a. ay Yarbay olarak gorev yaplyordum. Kara Ku etleri Komutanhgl Harekat

Ba�kanhgl .' lerinin planl tatbikat seminer harp oyunu gibi fa Iiyetlerini 1 yll oncesinden

planlar takip eder. Planlanan bu lQr faaliyetler geryekle�ec i zaman Kara/Kuwetlen
Ko an gl Karargatun.ilgili Ba�kanhklannc;lan birer temsilciyi bu faa ti yerinde a.6zlemlem

�-�.-
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amaClyla gorevlendirir. Bu kapsamda ben de 2003 yllinda Mart aylnda 1. Ordu Komutanhglnln

plan II seminerine Kara Kuwetleri Personel Ba�kanllgl taraflndan gozlemci olarak gonderildim ve

gOnOnO tam olarak hatlrlayamadlglm birkae;: gOn sOresince 1. Ordu komutanllgl seminerinde

hazlr bulundum. Habrladlglm kadanyla 1. Ordu Komutanhglnln Kara Kuwetleri Komutanhglna

bildirdigi ve benim de gozlemci olarak gorevlendirildigim egemen harekat plam dl�lnda bir konu

bu seminerde gorO�Olmedi. 3 gOnlOk seminerin sonunda hemen Kara Kuvvetleri

Komutanhglndaki gorevime dondOm. Gozlemci olarak katllan subaylar ortak bir gozlemci sonue;:

raporu haZirladlk. Ben personel ba�kanllgl olarak bana iletilen herhangi bir sorun talep

bulunmadlglnl raporda benim hazlrladlglm klsma dere;: ettim."

Tamk Omer :;>evki Gene;:tOrk: "Evet biraz once soylediklerim de."

Mahkeme Ba�kam: "Herhangi bir talep olmadlglnl belirtiyorsunuz. Istanbul'a 1. Ordu

Komutanhglnln semineri ie;:in geldigimde hatlrladlglm kadanyla Fenerbahe;:e Ordu Evinde kaldlm

diyorsunuz. Nerede kalacaglmlzl planh semineri yOroten 1. Ordu Komutanhgl ayarlaml�tl.

Seminer sOresince 1. Ordu Komutanllglnln kurmay heyetinden ki�i ya da ki�ilerle farkh bir

ortamda herhangi bir toplantl yapml�, gorO�meye katllml� degilim. Sadece seminere gozlemci

.. slfatlyla katlldlm ve seminerin sonunda hemen Ankara'ya dondOm. Donemin 1. Ordu Komutam

<;:etin Dogan ve Kurmay Heyetini sadece seminer slraslnda topluluk ie;:erisinde gordOm. Bu

ki�i1erle birebir gorO�me, toplantl yapmam soz konusu degildir. Gozlemci olarak yasal gorevim

dl�lnda herhangi bir goreve katllmadlm. Savunmam bundan ibarettir demi�siniz."

Tamk Omer :;>evki Gene;:tOrk: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Hakklnda da herhangi bir sizin kovu�turma a�amaslna gee;:ilmesine

gerek gorOimemi�. Soru sormak isteyen olursa biz de a�amalarda belki tekrar soru sorabiliriz."

Soz almadan konu�anlar oldu anla�llamadl."

Mahkeme Ba�kam: "Hakim Bey'in sorusu var bugOn biraz daha farkll yaplyoruz. Daha

soma sizden de ba�ladlglmlz olur."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Egemen harekat plam gorO�OldO dediniz. 0 3 gOnlOk

seminerin ie;:inde bu egemen harekat dl�lnda ya da ie;: tehdit konulan da gorO�OldO mO?"

Tanlk Omer :;>evki Gene;:tork: ":;>imdi geri bolge emniyet plam, egemen harekat planlnln bir

eki, geri bolge emniyet planlnln ie;:eriginde ie;: tehdit de var zaten. Biz bunlann tamamlnl geri

bolge emniyet plam kapsamlnda degerlendirdik."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ie;: tehdit olarak hangi hususlar gorO�OldO?"

Tamk Omer :;>evki Gene;:tOrk: "ie;: tehdit olarak biraz once arz ettigim gibi mevcut kuwetler

� yetmedigi ie;:in 0 bolgede bir yaratllan senaryo geregi teror ortamlnln olu�turulacagl

degerlendirilmi�tir. Meydana gelen teror olaylannda ne tor tedbirler ahmr bunlar gorO�OlmO�tOr

hatlrlayabildigim kadanyla."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Meydana gelecek teror olaylan nerede olacaktl?"

Tamk Omer :;>evki Gene;:tOrk: "istanbul i1inin tamamlnda olabilirdi bu teror olaylan. Oyle �u

an hatlrhyorum."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: ":;>imdi gozlemci olup da katllmayan kimse var mlydl

seminere, gozlemci listesinde olup da katllmayan kimse var mlydl?"

Tanlk Omer :;>evki Gene;:tOrk: "Yok ben hatlrlamlyorum."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Veya �oyle soyleyelim;

Komutanhglm temsilen katlldlmz, kae;: ki�i vardl sizin kuwetten?"

Tamk Omer :;>evki Gene;:tork: "Kuwet Karargahlndaki her ba

oldugunu hatl m muhabere, istihbarat, harekat."

Oy im Ali Efendi Peksak: "Toplam kae;: gozlemci katlldl/biliyor musunuz?"
ani Omer :;>evki Gene;:tork: "Yakla�lk 20 ki�i bOton heyetten katlldl."
YJ<i�fendi Peksak: "Toplam kae;: ki�i?"
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Tamk Omer $evki GenytOrk: "Kara Kuwetlerinden 6 veya 7 ki�i vardlr diye
degerlendiriyorum. Bunun tam rakamml muhtemelen Nevres albaylm bilir."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Gozlemei Iistesinde olup da yani size 0 liste geliyor muydu
yani Kara Kuwetleri Komutanhgma bunlar."

Tamk Omer $evki GenytOrk: "Bize sadeee, ben personel ba�kanhgl temsileiyim. Yani
personel ba�kanllgmdan, harekat ba�kanhgl bir temsilei ister, 0 temsilei de 0 gOn 0 seminerde

bulunur. Bunlarm tamammm bir araya gelmesinden harekat ba�kanhgl sorumlu zaten."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi �eyi tam olarak algllayamadlm. Gozlemei olarak
isim listesi oldugunu bilip de katllmayan kimse var mlydl?"

Tanlk Omer $evki Genytork: "Benim bildigim yok."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam Ba�kanlm."

Tamk Omer $evki GenytOrk: "Gelal Bey'e soru imkanl tamyahm yani boyle Israrll talep
edinee pek dayanamlyorum, klramlyorum kimseyi."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Gelal Olgen: "Ba�kamm, Saym Ba�kanm yonettigi donemde
de onee avukatlar sordu, samklardan gelen sorular azaldl ve sOre azaldl, 0 baklmdan."

... Mahkeme Ba�kam: " Buyurun oyle yapahm, faydall olaeaksa da devam edelim 0 �ekilde
buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Gelal Olgen: "Saym Tamk, Saym Komutan, gozlemei olarak

katlldlgmlz Istanbul 1. Ordu'nun dOzenledigi plan seminerinde 1. Ordunun haZirlaml� oldugu
eereyan tarzl plamna gore plamn uygulandlgl bOton zaman diliminde orada mlydmlz?"

Tanlk Omer $evki Genytork: "3 sOre ile oradaydlm. Sabahtan ak�ama kadar, yanh�
hatlrlamlyorsam 2. gOnOn ak�aml da kokteyl var diye hatlrhyorum. Ak�am da zaten bOtOn heyet

ile birlikte oradaydlm."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Gelal Olgen: "Gereyan tarzl planm uygulanmasl slrasmda,
eereyan tarzl plana ayklrl ya da rutin dl�1 herhangi bir gorO�me yaplldl ml?"

Tamk Omer $evki Genytork: "Yapllmadl, ben bOton 3 gOn sOreyle oradaydlm. Malum
seminerin devaml sOreei aralar veriliyordu. Onda da zaten koridordaydlk. Askeri disiplin geregi

yok klsa istirahat sonrasl herkes zaten yeniden katlhyordu."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Gelal Olgen: "Bu ordu dOzeyindeki plan seminerlerine

Genelkurmay Ba�kam ile Kara Kuvvetleri Komutammn da katllmasl olagandlr. Aneak bu

seminerde Genelkurmay Ba�kam ile Kara Kuwetleri Komutam katllmlyor. Bu konuda bir bilginiz

var ml, katllmama nedeni konusunda? Yani zaten katllmayaeagl ml bekleniyordu, yoksa

...... katllmalan gerekirken bir olay nedeni ile mi katllmadllar?"

Tamk Omer $evki GenytOrk: "Bu konuda bir degerlendirme yapmam benim yanll� olur.

Harekat Ba�kanhgl yOnkO bOton gozlemeilerden sorumlu. Ben bu konuda herhangi bir �ey

soylersem yanll� soylemi� olurum. Ben komutanlanmm katllmadlgml hatlrhyorum. Onlar 0 gOn

orada yoktular."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Gelal Olgen: "Ama genelde ordu seviyesindeki plan

seminerlerine Genelkurmay Ba�kam da Kara Kuwetleri Komutanl da."

Tamk Omer $evki Genytork: "Ben saYlslz seminere katlldlm. Katlldlglm bOlOn

seminerlerde bOtOn kuwet komutanlanmlz ve Genelkurmay Ba�kammlz da seminere katllirdi. 0

seminerde, semineri Saym Komutanlmlz zaten Ba�kanhk ediyordu, ordu komutammlz."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Gelal Olgen: "$oyle 20 Oeak'tan itibar a� ayara

kamuoyuna y �itli 01 yansltllmaya ba�landl. Sanki bu seminerde rutin nda ba�ka �eyler

de gorO�Olm' III . di. Ornegin ben soraylm, 200.000 killliye tutuklam ngorOlen herhangi bir

konuillma mi, insanlarm $OkrO Sarayoglu Stadmda, Burhan F k Spor Salonunda veya

NETA lerinde tu�na i1illlkin herhangi bir 9orOlllme, konu a seminer iyeris�'n "

evki Genytork: "HaYlr haylr boyle, bu tOr eyler duymadlm. ten I1lz

ueunda semi erin izlenimlerimizi komutanlanmlza tardlk. Verdigim' ifad
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onlara soyledigimiz �eylerde boyle bir �ey olsa, kafamlzda herhangi bir dO�Once olsa kendilerine

zaten bildirirdik. Sadece personel ba�kanllgl gorev ve sorumluluk alam ile herhangi bir konu

gOndeme gelmemi�tir dedik. Bizi rahatslz edecek hi9bir �ey 9 yll ge9mesine ragmen kafamlzda

kalmaml�. Biz yillar sonra tekrar balyozu duyunca katlldlglmlzl hallrlayabildik."

Bir krslm samklar mOdafii Av. Gelal Ulgen: "Bu konuda ilk tamk oldugunuz i9in, genellikle

bunlan size soruyoruz. Bir de kayltlara ge9mesi a91slndan soruyoruz. Peki geneI ordu plan

semineri dl�lnda ozel harekat planlannln, oraj, suga, testere, balyoz, 9ar�af, tlrpan."

Tamk Omer $evki Gen9tork: "Eve!."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Gelal Ulgen: "Bununla ilgili herhangi bir plan gorO�OldO

mO?"

Tamk Omer $evki Gen9lOrk: "haYlr bunlann hi9birisi seminerde gOndeme gelmemi�tir. Bu

seminerde bilgi kirliligi var zaten. Bizim de kafamlzl kan�tlran, yani biz asker kokenli oldugumuz

i9in bizi rahatslz eden, ne camimiz bombalandl seminerde, ne u9aglmlz dO�OrOldO. Bizi en 90k

rahatslz eden konulardan birisi ve boyle bir �ey Sayln Ba�kanlm kesinlikle duymadlk."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Gelal Ulgen: "Gene bu seminerde <;:etin Dogan diye bir

.. ba�lnda bir cuntamn Abdullah GOrOn yerine Ba�bakanllga Hisarcloglu'nu getirecegi ve ozel

eylem planlannda camilerin bombalanacagl filan gibi �eylerin gorO�OldOgO de iddia edildi ve bu

konuda bir yaygln kam olu�turulmak istendi. Bu seminerde bu soyledigim �eyler dile geldi mi

gorO�OldO mO?"

Tamk Omer $evki Gen9tOrk: "HaYlr gelmedi, biraz once de arz ettim zaten. Boyle bir konu

arz edilmi� olsaydl 0 seminere katllan herkesin dikkatini gekerdi. Kesinlikle boyle bir �eyi biz

duymadlk."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Gelal Ulgen: "Te�ekkOr ediyorum efendim."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ilkay Sezer: "Biraz once beyanda bulunurken benim

katlldlglm bOtOn seminerlerde kuwet komutanlan ve Genelkurmay Ba�kanlan katlldl gibi bir

cOmIe sarf ettiniz. Gergekten katlldlglnlz bOton seminerlerde, plan seminerlerinde Kuwet

Komutanlannln ve Genelkurmay Ba�kanlannln kallldlgina �ahit oldunuz mu?"

Tanlk Omer $evki Gen9tOrk: "Yani en son tugay komutam iken 3 gOvenlik semineri

yaplldl. Sayln Genelkurmay Ba�kanlmlz, bOtOn kuwet komutanlmrz, Deniz Kuvvetleri

Komutammlz dahi i9 gOvenlik seminerine geldi."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ilkay Sezer: "Yani �unu kastediyorum; sanki bOtOn

seminerlere gidiyorlarml� gibi bir cOmle."

...... Tamk Omer $evki Gen9tork: "Gitmek zorunlulugunda degiller tabi boyle bir �ey yok. Ordu

seviyesindeki seminerlere genellikle katlllrlar."

Bir klSlm sanlklar mOdafli Av. i1kay Sezer: "Genellikle"

Tamk Omer $evki Gen9tOrk: "Eve!."

Bir klslm samklar mOdafii Av. i1kay Sezer: "Peki te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kam: " Recep Rlfkl Durusoy."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "SaYIn Albaylm, Sayln generalim kusura bakmayln."

Mahkeme Ba�kam: " Bu yaz terti ettiniz herhalde degil mi generallige?"

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Evet, eve!. Haylrll olsun."

Mahkeme Ba�kanl: " Tanlga diyorum Omer $evki Bey bu yaz terti ettiniz degil mi?

Generallige terfiniz 30 Agustos'ta ml?" .----

Tamk er $ . Gen9tOrk: "2. senem SayIn Ba�kamm.

Samk Ifkl Durusoy: "3. ma�allah."

Tan mer $evki Gen9tOrk: "Gegen sene."

Ba�I$arn,.-J'-201 O'da dinlenmi�siniz de 0 zamarialbayml�slnlz da b
�nca yeni 5-6 ay oldu oradan hallrlqmadl diyecektim 1,5 yll olm'.bo
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Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "Kusura bakma biz askerligi unultuk da Saym Ba�kanlm

ondan kan�IYor."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, buyurun sorunuzu sorun.""

Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "$imdi ben harp akademileri listesinden buradaylm. Onun

iyin ozellikle soylOyorum. Dogru soyleyeeeginize yemin eltiginizi ba�tan size hatlrlatlyorum. Harp

akademilerinden herhangi bir kimse oraya geldi mi, bu seminerde bulundu muT

Tanlk Omer $evki GenytOrk: "Ben hatlrlamlyorum yani."

Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "Peki Harp akademilerine oradan kimse gidip bir beige, bilgi,

bir CD, mOzik CD'si dahil herhangi bir �ey gotordO mO?"

Tanlk Omer $evki Genytork: "Ben Harp Akademilerinde ogretim ba�kanllgl yaptlm. Biz

bOton her gOn yoklama allnz ogreneinin, gOn gOn takip ederiz zaten. Derse katllmayan ogrenei

saYlsl da 1'i, 2'yi geymez. 0 da yok zorunlu sebepler dl�mda orada gorev yaptlglm iyin

soylOyorum bunun ben mOmkOn olmayaeagml beyan ediyorum."

Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "HaYlr 0 mOmkOnlOk ba�ka ordudan."

Tanlk Omer $evki Genytork: "(bir kelime anla�lIamadl) Ben orada yoklama falan almadlm
... seminerde, ben bu soruyo."

Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "Bir dakika IOtten ordu karargahmdan veya gozlemeilerden

herhangi biri bu seminer esnasmda bilgi almak ya da bir �ey gotOrmek Ozere Harp

Akademilerine gilti mi?"

Tanlk Omer $evki GenytOrk: "Bu konuya ben eevap, bilemem."

Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "haYlr siz gordOnOz mO, duydunuz mu diye soruyorum."

Tanlk Omer $evki GenytOrk: "HaYlr ben kesinlikle gormedim."

Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "Siz diyeeeksiniz ki (birkay kelime anla�llamadl)."

Tanlk Omer $evki GenytOrk: "BOton seminerlere ozellikle katlldlm. QOnkO herhangi bir

temsilei orada benim ba�kanllglml i1gilendiren bir konuyu gOndeme getirebilirdi, ben kendi

ba�kanllglml temsil ediyorum. Cevap vermem gerekebilirdi 0 yOzden mutlaka katrlmamrz

gerekiyordu. Diger gozlemeilerin de aynl �ekilde askeri terbiye geregi boyle davranaeaklannl

degerlendiriyorum."

Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "Anladlm kimse gitmedi mi demek istiyorsunuz?"

Tanlk Omer $evki GenytOrk: "Ama onlann gidip gelmesi konusunda ben bir eevap
veremem. Salon sOrekli doluydu."

Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "$imdi sorum �u; siz �ahit olmadlnlz boyle bir �eye dogru mu

.... oyle algillyoruz?"

Tanlk Omer $evki GenytOrk: "Olmadlm evet."

Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "Tamam onu soyleyin te�ekkOr ederim Sayln Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: " Buyurun Nejat Bey."

Sanlk Nejat Bek: "Oneelikle ho� geldiniz."

Tanlk Omer $evki GenytOrk: "Sagolun komutanlm."

Sanlk Nejat Bek: "Katlldlglnlz iyin te�ekkOr ediyoruz. $imdi ben Ordu Kurmay Ba�kanl

olarak daha Oneeki arkada�lanmlza da benzer soruyu sordum. Hem peki�tirmek hem de emin

olmak iyin tekrar soraeaglm. Ordu karargahma geldiginiz zaman da sizlere kar�1 ba�ta Saym

Ordu Komutanlmlz olmak Ozere bizlerden herhangi bir olumsuz davranl� gordOnOz mO?"

Tanlk Omer $evki Genytork: "Komutanlmlz seminerin aylll� konu�masmda zaten

hepimize ho� geldiniz dedi. Net olarak hatlrllyorum herhangi bir �ey yok. Onun�ekli

semineri iZI�omutanlm."
S�Nejat Bek: "Evet yani bulundugunuz sOre

iniz bir dav�rdOnOz mOT

nlk OJllefgevki Genytork: "HaYlr haYIr."
/,-,/
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Sanlk Nejat Bek: "Diger bir konuyu sormak istiyorum. Seminerde bulundugunuz sOre

i�erisindeki 3 gOn devamh katlldlglmzl ifade ettiniz. Seminer slraslnda ordu komutanlnln ve Ost

dOzey subaylann zaman zaman sOreli olarak seminer salonunun dlllinda kaldlklanm, 0 slrada

da seminerin devam ettigini gordOnOz mO?"

Tamk Omer $evki Gen�tOrk: "HaYlr seminerler malumunuz �ok bOyilk bir ciddiyet

i�erisinde yaprhr komutanlm. Seminer salonundan, seminer icra edilirken tek bir killi dahi �Iksa

dikkat �eker yani. Bu salondaki gibi ben gorilyorum insanlar girip �Iklyor bizde oyle bir lley

kesinlikle olmaz. Buradaki asker komutanlanmlz da bunu biliyorlar zaten.

Soz almadan konullanlar oldu anlallilamadi.

Sanlk Nejat Bek: "Yine ifadenizde ki bizim planladlglmlz bir faaliyet, hem seminere uzak

mesafelerden senede bir defa dahi olsa gelen subaylann tekrar birbirleri ile hatlr sormalan,

kaynallmalan i�in yapmll? oldugumuz bir kokteyl faaliyeli icra edilmil?lir. Bu kokleyl faaliyeli

slraslnda da bu kokleyle kalilmayan ilsl dilzey komulanlan hallrhyor musunuz?"

Tanlk Omer $evki Gen�lilrk: " Komulamm kokleyle kimler lamamen kallhp kalilmadrgi

konusunda kesin bir I?ey soyleyemem."

Sanlk Nejal Bek: "Bilmiyorsunuz."

Tanlk Omer $evki Gen�tork: "Ama 0 giln."

Sanlk Nejal Bek: "Ama dikkalinizi �eken Ordu Komulanln olmadlgl, kolordu

komulanlanmn olmadlgl, kurmay bal?kanlnln olmadlgl bir ortam hallrhyor musunuz?"

Tamk Omer $evki Gen�lilrk: "HaYlr bizzal ben yani hallrlayabildigim kadanyla zalen

komulanlanmlz bilton masalan lek tek gezip bizim hatlrlmlzl soruyorlardl askeri adap geregi de

zalen bizim geleneklerimiz geregi de bu I?ekildeydi komutanlm."

Samk Nejal Bek: "Bir de bir soru daha soracaglm leyil elmek i�in. Biraz ewer ifade ettiniz

ama lekrar soylemek isliyorum. Seminerin bal?lnda ve daha onceden labi biz daha 1 ay onceden

1,5 ay onceden bunu biz Kara Kuwetleri Karargahlna gondermil? bulunuyoruz. Bir icra tarzl

planlmlz var. Bu icra plamnda bahsedilmeyen, icra larzlnln dlllinda lartll?llan bir konuya I?ahil

oldunuz mu?"

Tamk Omer $evki Gen�Ork: "Komulanlm seminerden once nelerin konul?ulacagl

konusunda dogrusu bir loplanll falan yapmadlk. Sadece Nevres albaylm seminerin yapllacaglnl,

kendi planlanmlzl mullaka bir incelememiz gerekliginin malumunuz ertugrul harekat plam

personel eki vardlr. Ben gelmeden once kendi personel ekimizi okudum. Bir de manevra planlna

konuya hakim olmak i�in onlara bakllm ve 0 I?ekilde geldim. Seminere geldigimizde de biraz

once arz eltigim gibi mevcut durum kuzey, biraz once korfez dedim herhalde yanhl? soyledim .

Kuzey Irak'laki bir harekal soz konusuydu. Amerikanln ayak sesleri duyuluyordu. Balldan

doguya birliklerin sevki soz konusuydu. Boyle bir ortamda zaten geri barge emniyet planlnln

oynanmasl da son derece dogal diye degerlendirdim. Ondan onceki lartillmalan ben

bilmiyordum. Medyadan ogrendim bunlar konul?ulmul?, bunlar gelmil? ama bunlann hi�birine ben

I?ahit olmadlm. Giltigimde birinci gOn hatlrlayabildigim kadanyla dill lehdide yonelik lakdimler

yaprldl. Ikinci gOn, seminerin ikinci gilnil de i� lehdide yonelik takdimler yaplldl. Bu i� lehdide

yonelik lakdimler bizi hi� rahatslz elmedi, dogal olarak karl?lladlk zaten."

Samk Nejal Bek: "Son bir soru soracaglm. Kisa bir soru, Kurmay subayslnlz, eger 0

seminerde ilslO ortilliJ bir konu lartll?lllyor olsaydl bunu hisseder miydiniz?" .�

Tamk Omer $evki Gen�tork: "Komutamm demin de arz ettim biz bal r1B sini dahi bu
seminerde_ duyl1J9dlk. Darbe plam ile ilgili herhangi bir I?ey soyle edi, zalen bu hisse

kapllsayd1'k)j;ulKUken komulanlanmlza rapor etmek zorundaydlk biz bu."

. ,t Bek: "Tel?ekkilr ediyorum, lel?ekkilr ederim Bal? mm."

Ik�n gwaw."SaYln generalim hOll geldiniz."

�$evki Gen�tork: "Sag olun."
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Sanlk getin Dogan: "Size basit bir soru soracaglm. Ewela semineri izlemeye gelmeden

once bir toplantl yapllmadlglnl soylediniz ama seminerin ba!?lnda benim a9lh!? konu!?mamdan

soma kurmay ba!?kanl bir program, seminer programl arz elli. Bu cereyan tarzi planldlr temel

itibariyle. Bu cereyan tarzi planlna aykln bir durum incelendi mi, dikkatinizi �ken bir konu oldu

mu?"

Tanlk Orner �evki Gen9turk: "Komutanlm ben birinci gun dl!? tehdide yonelik bir
takdimlerin yaplldlglnl."

Sanlk getin Dogan: "Eve!."

Tanlk Orner �evki Gen9liirk: "ikinci gun de i9 tehdide yonelik takdimler yaplldlglnl
hatlrhyorum."

Sanlk getin Dogan: "Eve!."

Tanlk Orner �evki Gen9tiirk: "Bizim seminerlerimizde malumunuz klasiktir bazl takdimler

uzar, halla atlanml!? olabilir bazllan oyle degerlendiriyorum .. "

Sanlk getin Dogan: "Ben bir de !?unu soraylm basit bir soru olarak. Seminer belki

anlmSarSInIZ, anlmsamaZSlnlz. Seminer ashnda Kara Kuwetlerinde Tat-Prog'ta 4 ila 6 Mart

.... tarihlerinde icra edilecegi yazillydi. Seminerin hem kapanl!? konu!?maslnda, hem ba!?langl9ta da

sanlyorum ozel olarak bir90k gelen arkada!?a da uzak yerlerden geldiniz. Yeni ogrendim

seminerin !?eyin, komutanlann gelmeyecegini, bu yuzden uzak yerden gelenler gelmi!?ken

istanbul'u bir gezip gorsunler diye semineri 1 gun ileri aldlm. Seminerin 05-07 Mart tarihinde icra

edili!? sebebi budur diye hem kapanl!? konu!?mamda fiilen ses bantlannda da var. Hem de

ba!?langl9ta bazl arkada!?lara burada kallr !?ey yaparslnlz. istanbul guzel yerdir, buyuk !?ehirdir.

Buraya gelmi!?ken burada flrsatl degerlendirirsiniz. Havalar da guzel deyi!?imi hallrllyorum son

olarak 9unku bantlan dinledim bu dava sebebi ile bUlun bantlan da dinledim. Boyle bir !?ey

hatlrllyor musunuz?"

Tanlk Orner �evki Gen9turk: "Bunu net hatlrlamlyorum cevaplandlrtrsam hata yapml!?

olurum hatlrlamlyorum."

Sanlk getin Dogan: "Tamam te!?ekkur ederim."

Mahkeme Ba!?kanl: " Avukat Bey siz, buyurun a9al1m Avukat Bey'in mikrofonunu."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Irfan Sutluoglu: "SaYIn Komutanlm, bir komutanlmlz sordu

size ama ben daha net bir cevap istiyorum. Bu seminerdeki izlenimleriniz, daha onceki

izlediginiz ve gozlemlediginiz seminerden farkh olarak bir slradl!?lhk fark elliniz mi, oyle bir !?ey

var miT

.... Tanlk Orner �evki Gen9tiirk: "Farkhhk hissetmedim. Biraz once de arz etmi!?tim zaten."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. irfan SUlluoglu: "Hi9bir farkhhk hissetmediniz, te!?ekkur

ederim. Bu arada bu seminere Genelkurmay Ba!?kanl ve Kuvvet Komutanlan katllmaml!?

Bunlann kalilmayl!?1 slradan bir olay ml yoksa slra dl!?1 bir olay ml?"

Tanlk Orner �evki Gen9tiirk: "Yani bir durum degerlendirmesi yapacak olursak, biraz

once arz elligim siyasi ve askeri durum nedeni ile olabilir. Biz de kuvvet karargahlnda 90k yogun

bir faaliyet igerisindeydik. Ben de kendi !?ubemin en kldemsiziydim. Genelde beni az

gonderirlerdi seminerlere. Bu seminere beni gonderdiler, kldemliler kaldl. Bu da zaten Kuvvet

karargahlndaki herkesin 0 an i!?inin gucunun Kuzey Irak harekatl ile ilgili oldugunun bir

gostergesi. 90k yogun bir tempo vardl kuwet karargahlnda. Muhtemelen Kuzey Ira , ...

nedeni ile komutanlanmlzln gelmedigini degerlendiriyorum ama kesin sebebini . miyorum."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Irfan SUlluoglu: "Yani slra dl!?1 bir 0 degil, yani burada

far�,I,1 !?e�ler�acak, bizi angaje etmesinler du!?uncesiyle harekat mediler diyebiliriz degil

mi. /.

T Orner �evki Gen9tiirk: "Eve!."

1m sa�mudafii Av. irfan Sutluoglu: "Te!?ekkur ed

'n.� J
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Tanlk Omer $evki Gen�tiirk: "Bilmiyorum ben, muhtemelen Harekat Ba�kanilgl seminer

oncesi bu �ail�malan yapml�tlr. Ben sadece personel ba�kanilgl temsilcisi olarak katlldlm."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. irfan Siitliioglu: "Bir de size ili�kin bir soru soracaglm. Bu

plan seminerinin yazlll bir dokiimanl ya da dijital bir verisi size verilmi� mi veya i�te gozlemci

olarak siz almak zorunda mlSlnlz?"

Tanlk Omer $evki Gen�tiirk: "HaYlr, biz sadece kendi ba�kanilglmizi ilgilendiren konulan

Harekat Ba�kanilgl temsilcisine veriyoruz. Harekat Ba�kanliQI plan �ube miidiirii plan �ubede,

ben de personel ba�kanilgl plan !}ubede oldugum i�in �ok Zit mesaide bulunurduk 0 giinkii

ortam i�erisinde, kendisinin bana zaman i�erisinde sonu� raporunun ozetledigini hatlrilyorum.

Kendisi zaten ben baktlm ifadesine net bir �ekilde sonu� raporunun hazlrlandlglnl soyliiyor."

Bir klSlm sanlklar miidafii Av. irfan Siitliioglu: "Gozlem raporunuzla, orada konu�ulan

veya yazlil metinleri kar�lla!}tlrarak gozlem raporunuzu diizenlerken duydugunuz, gordiigiiniiz

�eylerle yazlil �eyleri kar�lla�tlrma geregi duymuyor musunuz?"

Tanlk Omer $evki Gen�liirk: "Yazlil rapor olsaydl bugiin �ok net bir �ekilde tartl�abilirdik

ancak bildigim kadanyla kuwet karargahlnda bu rapor bulunamadl, bizim ar�iv yonergemiz

geregi 5 yll i�erisinde imha ediliyor. Muhtemelen 5 yll ge9tigi i9in imha edilmi!} diye

degerlendiriyorum."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Irfan Siitliioglu: "Peki te�ekkiir ederim Sayln Ba�kanlm."

Sanlk Mustafa 9all�: "iddianamenin ge�itli yerlerinde Kara Kuvvetleri Komutanllglnln

emirlerine aykln olarak 167 ki�inin kalillmi ile seminerin ger�ekle�tirildigi, Ahmet Erdogan

raporuna alifta bulunarak sadece slnlril saylda se�ilmi� 162 ki�inin katlilmlyla seminerin icra

edildigi, yine 953. sayfada da sadece 162 ki�inin katlilmlyla ger�ekle�en seminerin bir nevi

darbenin tatbikatl olan seminer oldugu, seminerin �iiphelilerin seminer goriinliisii altlnda bazl

oturumlannda yapml� olduklan yasa dl�1 9all�malann miizakeresini yaptlklan �eklinde beyanlar

var. Ben �imdi biraz oncede ifade de bulundunuz. Seminer i�in her zaman gorevlendirilmezdim,

ama bu sefer gorevlendirildim dediniz. Buradan hareketle �unlan ogrenmek istiyorum. 1

Seminere davet mi edildiniz, seminere gorev mi verildi?"

Tanlk Omer $evki Gen9liirk: "$imdi harekat ba�kanilgl usulii �udur komutanlm; Harekat

Ba�kanllgl, her ba�kanllga seminerin yapllacaglnl bildirir ba�kanilklardan da isim ister kimler

katllsln diye. Bizim ba�kanilglmlzdan da benim ismim bildirildi. Biraz onceki konu�mam yanil!}

anla!}lldl herhalde ben."

Sanlk Mustafa 9all�: "HaYlr ben seminerde gorevlendirildim dediniz zaten dogru

soylediniz de."

Tanlk Omer $evki Gen�liirk: "Eve!."

Sanlk Mustafa 9all�: "Ben iddianamenin igerisinde 162 ki�inin seminere."

Tanlk Omer $evki Gen�liirk: "Komutanlm biliyorum yani benim ona katllmam miimkiin

degil. Kim yorumladl bilmiyorum."

Sanlk Mustafa 9ail�: "Tamam ben sadece katilip yani gorev mi aldlnlz, davet mi edildiniz

o noktayl ogrenmek istiyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "$unu soruyor yani."

Tanlk Omer $evki Gen�liirk: "Ordu karargahlndaki katlilmcllann nasll se�i1digi konusunda

ben bir �ey soylesem yanil� anla!}lilr. Kuvvet karargahlndaki se�im bira�.QRee �Iedigim

!}ekilde yapillr."

Mahke Ba kanl: "Siz gitmek istediniz mi yoksa isteginiz��lnda ml onu soyl

istiyor herhalde afa 9ail�. Yani size bu."

Sanlk stafa 9ail�: "Siz davet mi edildiniz Ordudan yoks;f?"
M e B�r."Yani ben gitmek istiyorum mu dedi�z ba�kanilga, yoks

,;,;m;) ci.. �
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Tanlk Orner $evki Genytork: "$ube mOdOrOmOz var. Hepimizin il? yogunlugu belli. Bu il?
yogunlugu iyerisinde birimizin gitmesi lazlm. Beni seytiler ben geldim ama bunda herhangi bir

kaslt falan yok."

Sanlk Mustafa Call1?: "$imdi bunu l?unun iyin aylklamak zorundaylm Bal?kanlm.

Iddianame 162 kil?inin seyilerek gelindigini ifade ediyor onu vurgulatmak istiyorum."

Mahkeme Bal?kanl: "Anllyorum."

Sanlk Mustafa Call1?: "Peki seminer oncesinde veya teyit etmek iyin ogrenmek istiyorum.

Call1?ma yapllk dediniz. Bu yalll?ma ozetle aylklar mlsmlz?"

Tanlk Orner $evki Genytork: "Bireysel bir yalll?ma kendi personel planlmlzl okudum

egemen harekat planmm ekini okudum. Aynca manevra ile ilgili konulan da okudum yOnkO

oraya gidiyorum. Orada bir soru i1e karl?llal?abilirim. Rutin herkesin yaptlgl yalll?ma."

Sanlk Mustafa Call1?: "Yani egemen harekat planl dogrultusunda kendi l?ubenizi veya

kendi konulannlzl ilgilendiren yalll?ma."'

Tanlk Orner $evki GenytOrk: "Evet, eve!."

Sanlk Mustafa Call1?: "COnkO iddianamede farkll beyanlar var. Bunun iyin bu kadar

Bal?kanlm. "

Sanlk Utku Arslan: "Aradan 9 yll geyti ama seminere yaklal?lk 100-150 tane siyah

Oniformall Deniz Kuwetleri personelinin katlldlgml gordOnOz mO?"

Tanlk Orner $evki Genytork: "HaYlr, haylr yogunluk karaci personelden olul?uyordu."

Sanrk Utku Arslan: "Peki."

Tanlk Orner $evki Genytork: "Genelkurmay Bal?kanllgmdan gelen havaci komutanlanmlz

Hava Kuvvetlerinden gelen bir de Deniz Kuwetlerinden gelen her seminerde oldugu gibi

temsilciler vardl. Oyle hallrllyorum yani."

Sanlk Utku Arslan: "Deniz Kuwetleri Komutanllgr Karargahr Ankara'dan seminere

herhangi bir personel geldi miT

Tanlk Orner $evki Genytork: "Ben hallrlamlyorum."

Sanlk Utku Arslan: "Seminere 50-60 tane denizci gelseydi fark eder miydiniz?"

Tanlk Orner $evki Genytork: "Tabiki fark ederdim."

Sanlk Utku Arslan: "Var mlydl?"

Tanlk Orner $evki Genytork: "HaYlr yoktu."

Sanlk Utku Arslan: "Tel?ekkOr ederim."

Mahkeme Bal?kanl: "Hakim Bey soru soracak."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Seminere 3 gOn boyunca katlldmlz degil miT

Tanlk Orner $evki GenytOrk: "Evet 3 gOn boyunca kallldlm."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Seminerde iy tehdit konulan ele allndr gorul?uldu."

Tanlk Orner $evki GenytOrk: "Evet, eve!."

Oye Hakim Murat OrOndO: "$imdi seminer gozlemci raporu var. Bu Hasan Durak imzall."

Tanlk Orner $evki Genytork: "Bizim gozlemcilerimiz arasmda bu komutanlm yok. Sanlnm

Genelkurmay Bal?kanllgl temsilcisi."

Oye Hakim Murat OrOndO: "HaYlr yani 0."

Mahkeme Bal?kanl: "Dogru Genelkurmay Bal?kanllgl temsilcisi."

Oye Hakim Murat Orundu: "Biliyorum yani 0."

Tanlk Orner $evki Genytork: "Eve!."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Bu raporda, seminer gozlemci raporu a seminerde iy

tehditle ilgi' olar oncelikle bir mili mutabakat hOkOmetinin kur asmm

vurgulandt I rtilmil? bu raporda. Siz de tabi seminere katlldmlz 3 gO oyunca."

T tef-�evki Genytork: "Eve!."

. l'T1;"Iurat OrOndO: "Sizin de gozlemleriniz oldu."

er $evki Genytork: "Evet, evet, evet, eve!."
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Tanlk Omer $evki Genytork: "Evel kailldlm."

Cumhuriyel SavCISI Savai? Klrbai?: "$imdi hallrlamlyorsunuz ama seminerde ses

kayillannda da belli, savunmalarda da buna iliraz olmadl. $imdi seyilmii? ve alanmli? bazl

kii?ilerin gorevden alinmasl, gozailina alinmasl hususlan larlli?llmli? Belki ha!lrlarslnlz diye

soyleyeyim; Sullanbeyli, Pendik, Tuzla Belediye Bai?kanlan ii?le Kadlkoy imam Halip Usesi

MOdOrO ki bu lek degilyOnkO niye Kadlkoy Imam Halip Usesi mOdOrO yok diye lislelerde soruyor

<;:elin Dogan. Yani bai?ka kii?ilerin de oldugu isim, isim belli. $imdi bu normal miT

Tantk Omer $evki Genytork: "Ben bu konulan Sayln Savclm hallrlamlyorum. Ancak i?unu

soyleyeyim; ben Islanbul'da alay komulanllgl yapllm. Daha sonraki yillarda bize TOrkiye'nin milli

askeri slralejisi ve milli siyasel belgesi kapsamlnda verilen gorevler var egilim vazifesi olarak.

Mesela lugaylanmlzln ve alaylanmlzln (bir kelime anlai?llamadl) gorevi var. Geri bolge emniyel

gorevi var burada larl1i?llglmlz. Bir de 0 gOnkO ismi ile Emasya malumunuz en son iplal edildi.

Askeri birliklerin loplumsal olaylarda kullanllmasl bu 3 gorevi icra elmek iyin zalen islanbul'daki

sokak isimlerini, Islanbul'daki bazl yerlei?im yerlerini bilmeniz lazlm bunlan bilemezseniz

yapamazslnlz. Bir dogal afel depreminde caddenin ismini bilmezseniz, yamndaki caddeyi

lanlmazsanlz zalen mOdahale edemezsiniz. Aynca kaymakamliklanmlzln 8 ayn kurulu var. Bir

deprem durumunda kurulmasl gereken bunlar saghk kolu, lai?11 kolu gibi biz dogal afel

lalbikallanm ve seminerlerini sivillerle mOi?lerek yaplyoruz bu kurullann bai?lndaki insanlan da

zalen kari?llikll gorOi?Oyoruz. DolaYlsl ile biraz once de sormui?lunuz. Bu kapsamda geryek yer

isimlerinden bahsedilebilir ama biraz once soylediginiz konulan ben ha!lrlamlyorum."

Cumhuriyel Savclsl Savai? Klrbai?: "Geryek yer isimlerinden bahselmiyorum ben. Geryek

yer isimleri kullanabilirsiniz ona hiybir ilirazlm yok."

Tanlk Omer $evki Genytork: "$ahls isimleri de."

Cumhuriyel Savclsl Savai? Klrbai?: "Ama i?ahls isimleri yani burada kullamlan i?ahlslar da

slradan i?ahlslar degi!. 1i?le belediye bai?kanlannln gorevden ahnmasl ve gozailina alinmasl,

yei?itli kamu gorevlilerinin gozailina alinmasl ve gorevden alinmasl, geri emniyelini saglamak iyin

hadi X diyebilirsiniz, Y diyebilirsiniz ama belirlenmii? kii?ilerin isimlerinin geymesi normal mi?"

Tanlk Omer $evki Genytork: "Ben bu isimlerin lelaffuz edildigini hallrlamlyorum,

kallldlgim sOre."

Cumhuriyel Savclsl Savai? Klrbai?: "Siz ha!lrlamlyorsunuz."

Tanlk Omer $evki Genytork: "Eve!."

Cumhuriyel Savclsl Savai? Klrbai?: "Yani geymii?se normal midir?"

Salonda soz almadan konui?uldu, anlai?llamadl.

Cumhuriyel Savclsl Savai? Klrbai?: "Yorum degil bu."

Tantk Omer $evki Genytork: "Yani."

Cumhuriyel Savclsl Savai? Klrbai?: "Yorum degilyOnkO niye yorum degi!."

Salonda soz almadan konui?uldu, anlai?llamadl.

Cumhuriyel Savclsl Savai? Klrbai?: "Bir saniye, bir saniye biz de aylklayaYlm."

Mahkeme Bai?kam: "MOsaade edin sorusunu sorsun."

Cumhuriyel Savclsl Savai? Klrbai?: "Ben bilireyim ondan soma, bunu anlamlyorum. Yani

uzunca konui?ulurken biz sesimizi hiy ylkarlmlyoruz. Biz soru sordugumuz zaman niye yani."

Mahkeme Bai?kanl: "Siz soruyu sorun Savcl Bey."

Salonda soz almadan konui?uldu, anlai?llamadl.

Mahkeme Bai?kanl: "LOtfen susalim, IOtten."

Cumhuriyel Savclsl Savai? Klrbai?: "Yani labiki ben, ben labiki sizf'rahalslz eden soru

soracaglm.�um degi!."

Omer $evki Genytork: "SaYIn Savclm."

uriyet Savclsl Savai? Klrbai?: "Yani."
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Salonda soz almadan konu!}uldu, anla!}llamadl.

Cumhuriyet Savclsl SaVa!} Klrba!}: "Yani burada bilirki!}i sorusu degil bu Avukat Hamm.

Siz yine aym !}eyi yaplyorsunuz bakm. Ben konu!}urken konu!}maym."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. �ule Nazlloglu Eral: "(Mikrafona konu!}ulmadlgl iyin

anla!}llamadl)."

Cumhuriyet Savclsl Sava!} Klrba!}: "Ben siz konu!}urken konu!}muyorum. Bakm yine aym

!}eyi yaplyorsunuz."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. �ule Nazlloglu Erol: "(Mikrafona konu!}ulmadlgl iyin

anla!}llamadl)."

Mahkeme Ba!}kanl: "Avukat Hanlm mOsaade edin Savcl Bey sorusunu sorsun."

Cumhuriyet Savclsl Sava!} Klrba!}: "Ben soru soruyorum siz konu!}uyorsunuz. Vine aym

!}ey."

Mahkeme Ba!}kanl: "Savcl Bey, diyaloga girmeden soruyu sorun buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. �ule Nazlloglu Eral: "(Mikrafona konu!}ulmadlgl iyin

anla!}llamadl)."

Cumhuriyet Savclsl Sava!} Klrba!}: "Ben de bundan sonra 0 zaman siz konu!}urken

atlayacaglm tamam."

Salonda gOIO!}meler oldu.

Bir klSlm samklar mOdafii Av. �ule Nazlloglu Eral: "(Mikrafona konu!}ulmadlgl iyin

anla!}llamadl)."

Cumhuriyet Savclsl Sava!} Klrba!}: "Evet ya ne diyeyim."

Bir klslm samklar mOdafii Av. �ule Nazlloglu Eral: "(Mikrafona konu!}ulmadlgl iyin

anla!}llamadl). Atlama kelimesi aklandl bu Mahkemede"

Cumhuriyet Savclsl Sava!} Klrba!}: "Evet."

Bir klslm samklar mOdafii Av. �ule Nazlloglu Eral: "Yani ben de size bunu (Mikrafona

konu!}ulmadlgl iyin anla!}llamadl)."

Cumhuriyet Savclsl Sava!} Klrba!}: "Ben kendi aylmdan bakm."

Mahkeme Ba!}kam: "Peki."

Cumhuriyet Savclsl Sava!} Klrba!}: "Ben bu kelimeyi ozellikle kullandlm ki."

Mahkeme Ba!}kam: "Bakm Avukat Hanlm mOsaade edin. Savcl Bey IOtfen diyaloga

girmeden sorunuzu sorun."

Cumhuriyet Savclsl Sava!} Klrba!}: "Niyetimin kesinlikle 0 zaman da kesinlikle koto

olmadlglm soylemek iyin soyledim. Ozellikle soyledim kendi aylmdan da soyledim ki siz

niyetimin koto olmadlglnl anlaym diye."

Bir klslm samklar mOdafii Av. �ule Nazlloglu Erol: " (Mikrafona konu!}ulmadlgl iyin

anla!}llamadl)."

Cumhuriyet Savclsl Sava!} Klrba!}: "Unutmaym."

Mahkeme Ba!}kam: "Peki, peki Savcl Bey soruyu tamamlayallm."

Cumhuriyet Savclsl Sava!} Klrba!}: "�imdi tekrar soruyorum."

Tanlk Omer �evki Genytork: "Ben anladlm Saym Savclm."

Cumhuriyet Savclsl Sava!} Klrba!}: "�imdi bu bir yorum sorusu bana gore degi!. �imdi

burada yOnkO bu isimler kullanlldl. Buna itiraz yok yani bu isimleri siz hatlrlamlyorsunuz ama bu

isimlerin kullamldlgma itiraz yok."

Tamk Omer �evki Genytork: "Ben !}imdi dO!}OnOyorum."

Cumhuriyet Savclsl Sava!} Klrba!}: "Siz hatlrlamlyorsunuz ama bu

Tam .. r �evki Genytork: "DO!}OnOyorum allnabilir mi 9iYe dO!}OnOyorum. �imdi
gOnOmOzd !}adlglmlz ortam var KCK kapsammda gorevden allnc(n biryok insan var. .6emek
ki alma' ormu!}. yani KCK'YI dO!}OndOgOm zaman."

yet Sa�clStSava!} Klrba!}: "KCK ile bunu .mu klyasllyorsul'tH.:z?"
-------�-
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Tanlk Omer $evki Gen�tork: "Gorevden ahnmalar var."

Cumhuriyet Savclsl Saval} Klrbal}: "Yani KCK bir ger�ekle bir plan seminerindeki bir plan

harekallnl, harekat planlnl karl}llal}tlrlyorsunuz. Aynl l}eye koyuyorsunuz."

Salonda soz almadan konul}uldu, anlal}llamadl.

Cumhuriyet SavClsl Saval} Klrbal}: "Yani bir ger�ekle bir senaryoyu aYni kefeye

koyuyorsunuz."

Tanlk Omer $evki Gen�tork: "HaYlr, haylr Sayln Savclm siz bana kil}iler gorevden

ahnabilir mi diye sordunuz. Ben de gOnOmOzde KCK."

Mahkeme Bal}kanl: "$imdi, tamam."

Cumhuriyet SaVCISI Saval} Klrbal}: "KCK olaylan bir ger�ek, ve vaka siz bir senaryodaki

adamlann ahnmaslnl, belediye bal}kanmln allnmaslnl konul}uyorsunuz."

Tanlk Omer $evki Gen�tOrk: "$imdi ben biraz once SaYIn."
Salonda soz almadan konul}uldu, anlal}llamadl.

Mahkeme Bal}kanl: "Peki l}imdi siz tanlk olarak Savcl Bey bal}ka sorunuz var ml?"

Cumhuriyet Savclsl Saval} Klrbal}: "Var Sorum var."

Mahkeme Bal}kanl: "$imdi bununla ilgili bilgi ve gorgOnOzO aktarmakla yOkOmlOsOnOz

tanlk olarak. Allnabilir mi, ahnamaz ml? Siz bir asker olarak yani onlar dikkate ahnabilir mi,

allnamaz ml? Bir asker olarak isterseniz cevap verebilirsiniz ama bu konuda siz bilin�1i

degilsiniz. $oyle bir l}ey olabilirdi, siz gozlemci heyeti olarak ve soruyu l}oyle sorsak Savcl Bey'in

yerine ger�ek kil}i isimleri kullanllmasl durumunda sizin bunu rapor etme goreviniz var ml? Ya da

boyle bir l}eyi duysaydlnlz bunu rapor eder miydiniz ki ses kaYltlannda bu var. Yani rapor etmek

gerekir mi? Etmediginize gore bunu seminerin normal bir sonucu veya konul}ma tarzl olarak ml

gordOnOz hatlrhyor musunuz bu konuda?"

Tanlk Omer $evki Gen�tork: "HaYlr bir defa 1. konu bunlann telaffuz edildigini duymadlm

bunu oncelikle belirtiyorum. Senaryoya bagll yani bu senaryoda boyle bir senaryo �izildiyse, bu

senaryonun da i�erisinde bu yonetici durumundaki kil}ilerin il}ledigi birtaklm su�lar varsa

bugOnkO ortamda oldugu gibi ahnabilir. c;ekilen senaryo onemli �OnkO benim i�in."

Mahkeme Bal}kanl: "Bunu l}eye tatbikat plan Ina ayklrl gormem l}ahsi bilgim ve tecrObem

itibari ile diyorsunuz."

Tanlk Omer $evki Gen�tOrk: "Evet."

Mahkeme Bal}kanl: "Evet Savcl Bey bal}ka sorunuz var ml?"

Cumhuriyet Savclsl Saval} Klrbal}: "Sorum var Bal}kanlm. $imdi bunu yine genil}leterek

soracaglm ben. Plan seminerinde sizin isminiz ge�seydi. isminizi unuttum kusura bakmaYIn."

Tanlk Omer $evki Gen�tork: "Omer.

Mahkeme Bal}kanl: "Omer Bey."

Cumhuriyet Savclsl Saval} Klrbal}: "il}te Omer."

Mahkeme Bal}kanl: "Omer $evki."

Cumhuriyet Savclsl Saval} Klrbal}: "Soy ismi de dahil isminiz ge�seydi. Bu da gozaltlna

allnacak, gorevden ahnacak denilseydi. Ne dOl}OnOrdOnOz?"

Tanlk Omer $evki Gen�tork: "Nasll ben goze allnacaglm yani."

Cumhuriyet Savclsl Saval} Klrbal}: "Evet sizin ahnacaglnlzl soyleselerdi boyle bir plan

semineri var plan seminerinde sizin de isminiz ge�iyor."

Salonda soz almadan konul}uldu, anlal}llamadl. ___

Cumhuriyet SaVCISI Saval} Klrbal}: "Siz de gorevden allDlICakslnlz dense \ne

dOl}OnOyors nuz? Rahatslz olmuyor musunuz bundan?"

Mahk Bal}kanl: "(bir kelime anlal}llamadl) $imdi buna itirqi ediyorlar yani bakm."

S da soz almadan konul}uldu, anlal}llamadl.

riyet Savcisl Saval} Klrbal}: "Gayet gOzel bir soru bu �vukat Bey."
----
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Mahkeme Bai?kam: "Savcl Beyin i?eyine yani bu olay i?uraya geliyor. Itiraz ediyorlar samk

mOdafileri degerlendirme olarak degerlendirme kapsamrna giriyor. Az once ger�ek kii?i

isimlerinin ben duymadlm orada amldlglnl dediniz."

Tamk Orner $evki Gen�tOrk: "Evet duymadlm ama ahnabilir mi gOnOmOzden de ornek
verdim."

Mahkeme Bai?kanl: "Ahnmasl alrnabilir mi, ahnamaz ml bir asker kii?i olarak bunu."

Tanlk Orner $evki Gen�lOrk: "Bildigim alrnanlar var. Sayrn Savclm onunla kani?lIrmayrn
dedi. $uan ahnanlar var. Oradaki senaryoyu."

Mahkeme Bai?kanl: "Ornekleri."

Tamk Orner $evki Gen�tOrk: "NasI I bir senaryoyu ongorOyor bilemiyorum yani. <;:ekilen

senaryo i�erisindeki duruma bagll olarak bazr i?ahlslar gorevden ahnabilir."

Mahkeme Bai?kanr: "Onunla i1gili degerlendirilmesi gerekir diye dOi?OnOyorsunuz."

Tanlk Orner $evki Gen�tOrk: "i� gOvenlik kapsamrnda geri bolge emniyeti kapsamrnda
ai?amalar var. Seferberlik ve savai? hali ilam, olaganOslO halin ilam, slklyonetim ilam

slklyonetimin yasal oldugunu biliyor Anayasamlzrn yanhi? hallrlamlyorsam 120. maddesinde bu

yer aIIYor."

Mahkeme Bai?kanl: "Slkryonetim Anayasal bir dOzendir. Gerektigi zaman olaganOstO hal

de, slklyonetim de, seferlik hali de Anayasanrn ongordOgO yonetim i?eklindir."

Tanlk Orner $evki Gen�tOrk: "Evet yani bu slklyonetim kapsamrnda yasalann �izgisinin

dri?rna �Ikllan herkes gozaltrna ahnabilir."

Sanlk <;:etin Dogan: "Sayrn Bai?kan."

Cumhuriyet Savcrsl Savai? Klrbai?: "Ben devam edecegim Bai?kamm."

Mahkeme Bai?kam: "Bir dakika mOsaade edin. Evet, Savcl Bey bai?ka sorunuz var mlydr?

Cumhuriyet Savclsl Savai? Klrbai?: "Sorum var yalnlz bakrn KCK operasyonunda

adamlann hakkrnda iddia i?Opheli durumdalar yani bunlar hakkrnda bir sorui?turma bai?latllmli?,

delil var."

Tanlk Orner $evki Gen�lOrk: "$imdi Sayrn Savclm mOsaade eder misiniz?

Salonda soz almadan konui?uldu, anlai?llamadl.

Cumhuriyet Savclsl Savai? Klrbai?: "Bir saniye."

Mahkeme Bai?kam: 'Tamam.

Cumhuriyet SaVCISI Savai? Klrbai?: "Bir saniye."

Mahkeme Bai?kam: "Peki soruyu sorun, mOsaade edin Avukat Bey."

Cumhuriyet SaVCISI Savai? Klrbai?: "Bir sorui?turmada delil var. Adamlar i?Opheli olarak."

Mahkeme Bai?kam: "HaYlr size 0 hak verilecek."

Cumhuriyet Savclsl Savai? Klrbai?: "Yani haklann sorui?turma yapillyor e tabiki isimleri

ge�ecek adamlar iddia var. Bu adamlar hakkrnda bir iddia olmadan isimleri ge�iyor. Ge�tim peki

burayl ge�tim tamam diger soruma ge�iyorum. Avukat Bey diger soruma ge�iyorum."

Mahkeme Bai?kam: "Tamam mOsaade edin. Savcl Bey sorulanm bitirsin."

Cumhuriyet SaVCISI Savai? Klrbai?: "Diger soruma ge�ecegim Avukat Bey tamam burayl

kapatlyorum. Diger soruma ge�iyorum."

Samk <;:etin Dogan: "(Mikrofona konui?ulmadlgl i�in anlai?llamadl) l�ii?leri Bakanhgrnrn
genelgesine gore listelenmii? ve i�ii?leri Bakanhgrnda listelerinde isimleri var."

Mahkeme Bai?kam: "Peki siz mOsaade edin <;:etin Dogan mOsaade edin.�onlan

izah ettiniz niye ge�tigini daha once."

Samk <;:etin Dogan: "Bunu izah etmem lazlm 0 adamlar salWlcah diye belirle�mii?

(Mikrofona �madlgl i�in anlai?llamadl)."
C�riye� Savclsl Savai? Klrbai?: "Siz izah edersiniz slrasize;geldiginde izah edersiniz."
ab'keme Bai?kanl: "MOsaade edrn Savcl Bey sorulanm blllrsifl a�lklama yaparltrnlz.

/
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Cumhuriyet Savclsl SaVa!;) Klrba!;): "Evet diger sorum. Vine !;)unu duydunuz mu; 12 EylOI

darbesi ile ilgili bir alif oldu mu seminerde?"

Tanlk Omer $evki GenytOrk: "HaYlr olmadl ben hatJrlamlyorum, hatJrlamlyorum."

Cumhuriyet Savclsl Sava!;) Klrba!;): "Duymadmlz. Sanlklardan $OkrO Sarll!;)lk'm

sunumunda yine bunu burada soylemek istemezdik ama 12 EylOI tarzl bir !;)ey yapmak hareket

etmek gerekir diye bir soz geyiyor."

Tanlk Omer $evki GenytOrk: "Duymadlm, Saym Savclm duymadlm ben bunu."

Cumhuriyet Savclsl Sava!;) Klrba!;): "Yani 12 EylOl'On bir darbe oldugu artlk herhalde kabul

etmeyen yoktur. Yani 12 EylOI darbesinin orada ornek gosterilmesi yani siz duysaydmlz bunu

raporda gostermez miydiniz?"

Tanlk Omer $evki GenytOrk: "Saym Savclm mOsaade eder misiniz?"
Cumhuriyet Savclsl Sava!;) Klrba!;): "Bakm sorumu anladmlz ml?"

Tanlk Omer $evki Genytork: "Anladlm yok iyi net anladlm."

Cumhuriyet Savclsl Sava!;) Klrba!;): "Eger duysaydmlz raporunuzda belirtmez miydiniz? "

Tanlk Omer $evki GenytOrk: "Mutlaka belirtirdim ama bakm aradan 9 sene geymi!;) ben
seminerle ilgili genel."

Cumhuriyet Savclsl Sava!;) Klrba!;): "Bakm ben size duymadlm demenize bir !;)ey

demiyorum."

Tanlk Omer $evki Genytork: "Genel izlenimimi soyledim. Seminer sonucunda kendi !;)ube
mOdOrOme, daire ba!;)kanlma seminerle ilgili izlenimlerimi anlattlm. Balyoz harfinin B'si dahi

geymedi benim bu takdimlerimde bir darbe planl hissine de kapllmadlm. Siz bana ormanm

iyindeki tek agaci soruyorsunuz ben buna cevap vermem mOmkOn degi!. HatJrlamadlm zaten."

Cumhuriyet Savclsl Sava!;) Klrba!;): "Ama sizin goreviniz orada zaten bOlOn konu!;)ulanlan

dinlemek bunun neticesinde rapor sunmak degil mi? Dinlemeniz pOr dikkat dinlemeniz

gerekiyor."

Tanlk Omer $evki Genytork: "HaYlr benim gorevim personel ba!;)kanhgl temsilcisi olarak
Ordu karargahlmlzm herhangi bir personelle ilgili bir sorusu bir problemi sahasl varsa onu

gidermek."

Cumhuriyet Savclsl Sava!;) Klrba!;): "Pekala benim sorum ne?"

Mahkeme Ba!;)kanl: "$imdi."

Cumhuriyet Savclsl Sava!;) Klrba!;): "12 EylOI ile ilgili."

Salonda soz almadan konu!;)uldu, anla!;)llamadl.

Mahkeme Ba!;)kanl: "MOsaade edin Avukat Bey."

Cumhuriyet Savclsl Sava!;) Klrba!;): "Kar!;)lla!;)tlrmaYI duysaydmlz. Bunu rapor eder

miydiniz, etmez miydiniz?"

Tanlk Omer $evki GenytOrk: "Ben bu sozO duymadlm. Nasll bir ifade okursanlz tam."

Cumhuriyet Savclsl Sava!;) Klrba!;): "Bakm bu soylendi. Bunun soylendigi geryek 12 EylOI

klyaslamasmm yaplldlgr geryek duysaydmlz rapor eder miydiniz, etmez miydiniz diyorum?"

Salonda soz almadan konu!;)uldu, anla!;)llamadl.

Mahkeme Ba!;)kanl: "$imdi."

Tanlk Omer $evki Genytork: "Duymadlglml soylOyorum Saym Savclm. Benim yorumumu

istiyorsunuz siz."

Mahkeme Ba!;)kanl: "Tamam tanlk duymadlm diyor bitti."

Cumhuriyet Savclsl Sava!;) Klrba!;): "Yorum degil bu."

Salon a s"z almadan konu!;)uldu, anla!;)llamadl.

Cu yet Savclsl Sava!;) Klrba!;): "HaYlr bu yorum degil ki

sunma re gelmi!;). Yani bu soylenmi!;), soylenen bir !;)eyi duym

01 m rapor eder miydiniz, etmez miydiniz?"

101}das6:t almadan konu!;)uldu, anla!;)llamadl.

=�G

ada �ani gozlemc� rapQr

1m dlyorsunuz. Iluymu!;)
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Mahkeme Ba�kanl: "Peki tamam soru anla�lldl �u anda Omer $evki Bey �imdi Savcl
Bey'in dedigi �u siz oraya gozlemci."

Salonda soz almadan konu�uldu, anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "MOsaade edin, mOsaade edin. MOsaade edin bak mOsaade edin,

mOsaade edin."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Tartl�ma olmayacak aramlzda bir yanh�hk var
onu bir cOmle ile soyleyeyim (Mikrofona konu�ulmadlgl iein anla�llamadl)."

Mahkeme Ba�kanl: "MOsaade edin soz hakkl verilecek. Yani tabi siz sanlk degilsiniz yani

o oyle bir �ey siz sadece bildiginiz yani bizim orada ogrenmek istedigimiz burada gozlemcilerin

gorevi. Yani seminer planlnln dl�lna elkl1dlglnda bunu rapor etme gorevi var ml az once Savcl

Bey'in dedigi gibi. Mesela orada 12 EylOI darbesine atlfta bulunuldugu mesela 0 konu�mada

yine i�te hakim, saVCI, kaymakamml�, belediye ba�kanlyml� onlann dl�lanarak bir hal tarzlnln

ongorUidOgO �ekilde bir gorO�me var bir konu�ma geeiyor orada Savcl Bey'in ba�langlclnda

devaml tam metin okumadan yanh�hkla anla�llmasln da burada hukukun dl�lna elklldlgl bir

izlenimi olsa bunu rapor etmeniz gerekiyor mu? Bu konu�manln hukukun dl�lna elkllgl

anlamlnda ben kullanmlyorum. Savcl Bey'in sorusunu size tanlkhglnlz kapsamlnda eevirerek

soruyorum. Yoksa bir sorgulama olarak degil. Boyle duymaml� olabilirsiniz ama duyulursa rapor

etmek gerekir mi?"

Tanlk Omer $evki Geneturk: "Ya bunu bireysel bir konu�ma olarak degerlendirirdim

herhalde."

Salonda soz almadan konu�uldu, anla�llamadl.

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "(Mikrofona konu�ulmadlgl iein

anla�llamadl) maddeye eOnkO gorevi ihmal olur 0 zaman sue olur."

Mahkeme Ba�kanl: "insan duymaml� olabilir. 0 zaman cevap vermez Avukat Bey. Ben 0

hakkl hatrrlattlm. Avukat Bey ben 0 hakkl halirlattrm. Cevap vermeyebilir."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "(Mikrofona konu�ulmadlgl iein

anla�llamadr) Ben de kendisine onu hatlrlallyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "LOtten."

Tanlk Omer $evki Geneturk: "Ben tekrar bildigimi soylOyorum Sayln Ba�kanlm. Seminer

sonucunda boyle bir izlenime kapllmadlm. Boyle bir �ey duysaydtm herhalde bireysel bir �ey

diye degerlendirirdim. Yani halirlamlyorum boyle (bir kelime anla�llamadl)."

Mahkeme Ba�kanl: "Bireysel bir (bir kelime anla�llamadl) degerlendirirdiniz peki."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "SaYIn Ba�kanlm bir cOmlelik bir yanh�hgl

anlataylm bir cOmle."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "$imdi Sayln Ba�kan seminerde konu�ulan

konular olaslhgl en yOksek tehlike senaryosuna bagll. Saytn Cumhuriyet SaVCISlnln KCK ile ilgili

soyledikleri evet gereek. $imdi olaslllgi en yOksek tehlike senaryosunda eok onemli fiktif bir

taklm �eyler gereekle�ecek, gereekle�irse 0 beldeler 0 ki�ilerin isimleri anlhyor. Bir gerei ve de

aynca Sayln Savclnln sorusunda bir �ey kan�IYor. Balyoz harekat planl ve eklerindeki gozaltlna

allnacaklar �unlar, bunlar, onlar ayn hepimiz onu inkar ediyoruz. Ama ora nu�u lar i�te

ben �unu yapanm, ben bunu yapanm 0 plan seminerinin bir pareas rada plan semi erinin

dl�lna ta�llml� olabilir. Ama 0 dl�lna ta�ma balyoz harekat pia nln eklerinin gorO� IdOgO

anlamlnl elkartmaz. Bunu anlatmak istedi."

Mahkeme Ba� I: "0 anlam elkmaz diyor Cetin Do�n da 0 konuyu ben liei�leri
Bakanllglnln aR Indan aldlm. 0 isimleri oyle belirledim dl¥or. Buyurun aelklava�i1irsiniz
�imdi. Mikro verelim."

nl Cetin Dogan�"�mdi SayIn SaVClmlZ maalesef athyor
--,,- . - .----.--
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Mahkeme Bal?kanl: "Bu l?eye girmeyelim, girmeyelim devam edin."

Sanlk l;etin Dogan: "Bu atlamayl IOtten blraksm. $imdi efendim temel sorun l?uradan

kaynaklanlyor."

Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "Benim niyetim dOzgOn oldugu iyin (bir kelime

anlal?llamadl)."

Mahkeme Bal?kanl: "Rica ediyorum Saym Savclm."

Sanlk l;etin Dogan: "Biz konul?malanmda, konul?malanmm tamamml dinlemediginden

zahmet edip bir dinlesin ben l?unu soylOyorum. Slklyenetim ilan edilmil? durumda, HOkOmet ilan

etmil? Slklyenetim ilan edildigi zaman konul?malanmda da var bOton icrai gorevler polis, valiler,

kaymakamlar slklyonetim komutanlannm emrine girer ve biz valilerin bal?kanligmda SUy

zamanmda her zaman asayil? toplanlilan yapllir koordinasyon toplanlrdl. $imdi yaplliyor mu

bilmiyorum. EMASYA bizim protokolOne gore oyleydi. Bu protokol yeryevesinde bolgede lyil?leri

Bakanllgmm genelgesi, Bal?bakanligmm genelgeleri var. Bolgede kamu personelinden zararli

faaliyetlerde bulunanlar var ml rapor edilirdi. Saym Savclmlzdan tavsiyem 0 raporlan bulsun, 0

raporlarda kimlerin isim geytigini gorsOn ve ona gore bunlar tutuklanlr mlydl, tutuklanmaz mlydl?

Biz orada tutuklanmaktan bahsetmiyoruz. Biz orada gorevden almadan bahsediyoruz. Biz orada

faaliyetleriyle nasll Sincan'da olan olaylarda Filistin konusunu kurtulul?unu KudOs'On kurtulul?unu

canlandlnldl ve 0 zamanki hOkOmet aldl kendisi. Bunun gibi faaliyetlerde bulunan bazl

faaliyetlerde bulunan imam hatip lisesinde Devletin Milli Egitim Bakanllgmm talimatlannl

uygulamayan l?eyin onOnde sabahlan andl, istiklal marl?ml okutmayan, yocuklan bal?0rtOIO

olarak iyeri sokan, bunlara goz yuman bu gibi faaliyetleri irticaiye bulal?mll? irticaya bulal?mll?

personelin listesini okusunlar kimler var yok goreceklerdir. Ve bunlann gorevden alinmasl

irticaya yonelik bir ayaklanma varsa ki biz oyle varsaylyoruz. Olaslligl yOksek en tehlikeli

senaryoda hem dll?ta bal?lmlz dertte, hem iyeride l?eyin KADEK'in, PKK'nm hem de irticai

faaliyetler var. Boyle bir durumda asayil?i saglamanln yolu ne? Evvela burada ylbanbal?1

olabilecek olanlann yonetim kadrolanndan almmasldlr. Bu slklyonetim komutanliklan

zamanmda devamll yapI1mll?tlr. Slklyonetim komutanligl yOnkO icrai kanunda kendisine bu yetki

verilmil?tir ve bu yetki yeryevesinde yetkisini kullanmll?tlr. Arkadal?lanmlz veya ben onlar

soylOyorlar l?unu l?unu, ya hani biliyorum yukan giden lyil?leri Bakanligl istegi Ozerine giden

isimler iyerisinde falanca, filanca var. Bunu listeyi atlfta bulunmuyorum ama bunu unuttunuz mu

anlammda soylOyorum. Bunu yanlil? anlal?llmasm."

Mahkeme Bal?kanl: "Peki kastmlz izah ettiniz."

Sanlk l;etin Dogan: "Bu bundan ibarettir."

Mahkeme Bal?kanl: "Peki."

Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "Yani burada pardon, burada siz pel?in pel?in yani

ayaklanacak kil?ileri tespit etmil?siniz. Pel?in hOkmOnOzO vermil?siniz adamlan aliyorsunuz."

Salonda soz almadan konul?uldu, anlal?llamadl.

Mahkeme Bal?kanl: "Peki l?imdi."

Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "Bu bir itiraf. Yani itiraf."

Mahkeme Bal?kanl: "Peki bu konuda delillerin."

Salonda soz almadan konul?uldu, anlal?llamadl.

Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "Avukat Bey kendi isminizin oldugunu.-dtlsOnon orMa.

Ben bal?ka bir l?ey soylemiyorum. Dogrumu?"

Mahkeme Bal?kanl: "Peki Savcl Bey siz degerlendirme olarak gectik."

Cumh iy CISI Saval? Klrbal?: "Dogru mu, olmaz."

Mahk al?kanl: "Siz bu konu ile ilgili, vakitte geyiyor. Yani �iz bunIan daha s

degerlen' e klsmmda aylk(arsmlz yani size bu sozler birkay kelim� buyurun. ObOr

almb ." � .
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Sanlk $iikrii Sarll�lk: "Efendim burada bir konuyu hep beraber liitfen iyi anlayahm. Bir

senaryo var bu senaryo geregi ortada bir durum ortaya 9lklyOr. Ve bununla ile ilgili senaryonun

aynntllanna girmedim zatlalinizin bulunmadlgl donemde 75 sayfahk bir savunma ve buna

miinhaslrda yine 9 sayfahk bir savunma yaptlm. Burada 5. Kolordu Komutanl olarak bir kere

�unu anlamamlz lazlm biz dl� tehdide yani arkada�lar da i9 tehdit, dl� tehdit onemli degil yani bir

olaya 90ziim getirmek i9in bir miicadele igerisinde oldugumuzu vurgulamak istiyoruz. Istanbul,

Izmit ve Adapazan gibi iIIerde bir90k olaylar meydana geliyor bir senaryo geregi insanlar oliiyor,

halk ka9lyor, askeri tesislere slQ1n1yor, yangmlar 9lk1yor, oliiler ortahkta dola�IYor. Sanal bir

ortam var boyle bir ortamda slklyonetim komutanl ve komutan yardlmcllan olarak elimizdeki

yetkiler gergevesinde bazl tedbirler alma ihtiyacml hissediyoruz bunun i9in size hissediyoruz. Bir

dl� tehdidimiz var. Yunanistan ile bir harekat icra edecegiz, bir muharebeye girecegiz burada

meydana gelebilecek bir zafiyete kar�1 bunun hesabml bu 75 milyon halklmlza nasll verebiliriz?

Biz bunun tela�1 i�risindeyiz. Yani �u i�leri biran once halledelim yani bu irticai ve boliicii

unsurlar istanbul'u, Ankara'YI �ey Izmit'i yaklyorlar, ylklyorlar bunlan bir an once halledelim

bunun i9in bir 9are bulahm. Birtaklm tedbirler var. Bakm �imdi oniimde bir beyin flrtmasl

yaratlyoruz. Oniimde 19i�leri Bakanl Be�ir Atalay'm halk oylamasl esnasmda oncesinde bunu

ifade etmek istiyorum yani bunlar yapllacak �eyler. Gergek bir olay var. Madlmak olaylan var

onlan da izah edeyim. Orada soyledigi �ey �u; Saym Bakan halk oylamasl ortamml sabote

etmek, provoke etmek veya vatanda�lara baskl kurmak isteyenlere 90k aClmaSlzca ve

miisamahaslzca davranllacaktlr. Diye illerin Valilerine, Emniyet Miidiirlerine, Cumhuriyet

Ba�savcllanna 9aglrlyor boyle talimatlar veriyor bu bir gergek ama biz bir sanal ortaml

canlandlrmaya 9ah�lyoruz ve burada soyledigimiz �ey; bir an once i9 tehdidi halledelim. Yani

bizim bir slkmtlmlz yok halklmlzla, insanlanmlzla ama ortada bir senaryoya gore gergek bir

durum var. Onu halledelim ve bir an once bu birliklerimizi alallm dl� tehdide, hudut bolgesine

gonderelim zamana kar�1 yan�lyoruz. E onun i9inde yani ornekler vermi� olabiliriz. Bu dii�iince

ve fikir jimnastigidir, dii�iincemize uygun olaraktlr. Dii�iincemizi fikrimizi ortaya koymaya

9ah�lyoruz bu ornek vermi�iz 12 Eyliil'ii."

Mahkeme Ba�kanl: "Hayali senaryo iizerine."

Sanlk $iikrii Sarll�lk: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Ornek verdiniz peki."

Sanlk $iikrii Sarll�lk: "Gorevini yerine getirmeyen kamu gorevlileri vardlr. Onlan

gerekirse yerlerinden, gorevlerinden ahnz demi�iz yani bu bir senaryo geregi yapllan bir �ey

yoksa bunu biz burada bunu anlayamazsak yani Saym Savclm ve sizler, bizler artlk yani bu

kadar insanlar bunun iizerinde giinlerce oturuyor, komutanlar a91kladl her �eyi ortaya koydular.

Yani bunu artlk ikide birde bOyle pi�irir eniiniize koyarsak olmaz yani bunun sonunu getiremeyiz

liitten."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki."

Sanlk $iikrii Sarll�lk: "Liitfen bu senaryoyu okuyallm bakahm durumu anlayahm efendim

yani liitfen."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki Hanifi Ylldlrlm."

Sanlk $iikrii Sarll�lk: "Te�ekkiir ederim."

Sanlk Hanifi Ylldlnm: "Saym Ba�kanlm. Saym Orner Bey �imdi ok caglm bunlar osya

isimleri yani 11 nolu CD igerisinde �u anda benim �ahslml soyliiyorum i hepimizin yargl ndlgl

CD igerisind bu n ve bizim taraflmlzdan yani benim veya sa Kubilay Akta� tar fmdan

olu�turuldu - a bir vesile i1e olu�turup i�te 1. Orduya ula�tlr Iglmlz ve yine iddia amenin

bir90k b"'"' lerinde, bir90k yerlerinde bu planlann i9inde ye alan listelerin gewti i dosya

isiml "yorum�"

y--;:Y },.da--s6Z almadan konu�uldu, anla�llamadl.
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Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Iddia edilen. Gozaltlna allnacak siyasi parti Oyeleri, tutuklanacak

AK Parti Oyeleri, tutuklanacak irticai orgot liderleri, gorevde kalmasl saklncah kamu personeli,
kilit gorevlere atanacak personel listesi, gorevlendirilecek personel listesi, irticai orgot

mensuplan, arama yapllacak yerler, 1. slmf kamu gorevlileri ve destek durumlan. Bunun gibi

toplam 34 adet dosya ismi var. Siz bu dosyalan duydunuz mu?"

Tanlk Orner $evki Genc;:tork: "Ben bunlan duymadlm. Biraz once zaten arz ettim."
Sanlk Hanifi Ylldlnm: "Evet."

Tanlk Orner $evki Genc;:tOrk: "Herhangi bir !?ey duymadlm bu konuda."
Samk Hanifi Ylldlrlm: "Bu dosyalar planda, seminerde gorO!?OldO mO?"

Tamk Orner $evki Genc;:tork: "HaYlr, haYIr."
Mahkeme Ba!?kam: "Duymadlm, duymadlm."

Tamk Orner $evki Genc;:tOrk: "Boyle bir !?ey duymadlm."

Sanlk Hanifi Ylldtnm: "SaYIn Ba!?kan mOsaade ederseniz burada Sayln Iddia Makamlna

�u soruyu yoneltmek istiyorum."

Mahkeme Ba!?kam: "Yok soru sormayln buyurun tamam sorunuzu sordunuz buyurun."

Samk Hanifi Ylldlrlm: "SaYIn Ba!?kamm c;:ok onemli konu ile alakah."

Mahkeme Ba!?kanl: "Buyurun, buyurun IOtfen oturun."

Samk Hanifi Ylldlrlm: "SaYIn Iddia Makamlndan bahsetmi!? oldugu."

Mahkeme Ba!?kanl: "Bakln yok yani boyle bir yontem yok."

Samk Hanifi Ylldtnm: "Hangi listede oldugunu soylesin ben 0 listelerin sahte oldugunu

ispatlayacaglm."

Mahkeme Ba!?kanl: "Peki."

Samk Hanifi Ylldlrlm: "C;;OnkO kendi savunmamda da arz etmi!?tim. Iddia olunan Iisteler

ic;:erisinde ornegin irticai gorO!? Iiderliginde olan parti Oyeleri deniyor 2003 ylhnda olu!?turulan bir

dosyada 2006-2007 yllinda partiye kaydolmu� insanlann isimleri var. Vine kamu personeli

deniyor."

Mahkeme Ba!?kanl: "Onlan tartl!?tlk."

Sanlk Hanifi Ytldlrlm: "Ama."

Mahkeme Ba!?kanl: "Hanifi Ylldlrlm onlan buyurun."

Samk Hanifi Ylldlrlm: "SaYIn Iddia Makamlnln soyledigi."

Mahkeme Ba!?kam: "Tamam !?imdi bakln onlan ileride konu!?acaglz �imdi buyurun ileride

konu!?acaglz."

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "SaYIn Ba!?kamm Iddia Makamlnln iddia ettiQi listeyi."

Mahkeme Ba!?kanl: "Duru!?ma bugOn bitmiyor IOtfen oturun."

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Kim in taraflndan hazlrlandlglnt ogrenmek istiyorum."

Mahkeme Ba!?kanl: "Bakln buyurun oturun. Onlan ileride konu!?acaglz. Oturabilirsiniz."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Soru sorabilir miyim?"

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Ama buradan soru yoneltiliyor tamklara."

Mahkeme Ba!?kanl: "Buyurun, nasll anlayamadlm."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam soru varml!? Ben soraylm ondan sonra."

Salonda soz almadan konu!?uldu, anla!?llamadl.

Mahkeme Ba!?kanl: "Konu!?acaglz buyurun. Peki, peki buyurun."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Seminer tamamlandlktan sonra Ank ' dondu"

Gozleminizi veyahut da alml!? oldugunuz notlar c;:erc;:evesinde sonuc;: rapor un hazlrlanmasln

aktif olarak c;:al Zl beyan ettiniz. Notlarlnlzl ml sundunuz sadece v. sa."

Tamk er $evki Genc;:tOrk: "Aktif olarak c;:ah!?ma deyince."

o kim Ali Efendi Peksak: "Sonuc;: raporu."

Omer�tGenc;:tOrk: "Kendi ba!?kanhglml ilgilend�en konuyu diyors
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Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Eve!. Eve!."

Tamk Omer $evki Gengtork: "Kendi ba�kanhglml ilgilendiren zaten bir takdim yapllmadl
seminerde. Personel eki takdim edilmedi. Biz seminer sonug raporunu hazlrlarken personel

bolOmOnO hazrrlanz sadece. Benim gorev alanlm itibariyle."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi seminere katlldlmz?"

Tanlk Omer $evki Gengtork: "Evet Hakim Bey."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Seminerde gozlemlerinizi not aldmlz. Bunu da herhalde

Kara Kuwetleri Komutanhgma dondOgOnOzde rapor edeceksiniz nasll bir seminer icra edildi

diye oyle degil mi? Yani gozlemcinin aS11 fonksiyonu."

Tamk Omer $evki GengtOrk: "Eve!."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Gozleminizi ileteceksiniz."
Tamk Omer $evki GengtOrk: "Anladlm."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Gozleminizi �ifai olarak mi. yazlh olarak mr sundunuz ve
kime sundunuz?"

Tanlk Omer $evki GengtOrk: "$ifai olarak oncelikle kendi $ube MOdOrOm ve Daire
Ba�kamma."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Eve!."

Tamk Omer $evki GengtOrk: "MOteakiben Harekat Ba�kanhgl temsilcisi olan ki sonug
raporunun hazlrlanmasmdan 0 sorumludur. Nevres Albaylma sundum."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Eve!."

Tamk Omer $evki GengtOrk: "Ama bu yazlll degildi."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Yazlh degil."

Tanlk Omer $evki Gengtork: "Evet yani �ifai olarak soyledim. yOnkO gok bizimle ilgili bir
konu takdim edilmedi."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Yani sizin tespit etmi� oldugunuz bir husus �ifai olarak bu

�ekilde de arz edildikten sonra sonug raporu nihayetinde bir kaleme ahndlgmda yine buradaki

yapllan savunmalar civannda veyahut da edindigimizi izlenim gergevesinde yani en alt

rotbedekiler bu i�i kaleme alma, hazrrlama noktasmda emek veriliyor. Daha sonra bu silsile

halinde kontrol edilmek suretiyle en Ost yani sunacaklan birim komutanma 0 konuda rapor

ediliyor, arz ediliyor. Bu �ekli ile siz bireysel olarak, �ifai olarak belirli bir gozlem sundunuz.

Sonrasmda bunun sunulma �ekline yani bunu nihayetinde bir yazici yazacak. Sonrasmda da

kontrol edilmesi gerekiyor. Boyle bir hazlrlanml� sonug raporuna ya da sizin sunmu� oldugunuz

gozleminizi igerir bir taslak �ekli ile bir belgeye paraf atma imkammz ya da oyle bir paraf atllma

olmadl ml?"

Tanlk Omer $evki GengtOrk: "HaYlr zaten onOmOzde Genelkurmay Ba�kanhgr sonug

raporunun son sayfasl var. Bir sonug raporu nasrl hazlrlanlr onun ornegi."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ama siz onu da ele�tirdiniz. Dediniz ki kaleme alma tarzl

veyahut da igerik itibariyle."

Tamk Omer $evki Gengtork: "Ben bireysel olarak Saym Hakimim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam ben ona bir �ey demiyorum. I�te siz de aynl

duruma dO�me ihtimalinde degilmi�siniz. Yani bir gozleminiz var. Katrlml�smlz. Sonugta da

gelmi�siniz. Arz etmi�siniz. Bu bir bilgi harmanlanmasl �ekli ile olmuyor mu?"

Tanlk Omer $evki Gengtork: "$imdi mOsaade ederseniz anlatmaya gah��

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Yani gozlem Kara Kuwetleri t.emstlCiferi olarak bif'Qilgi
harmanlanmasl kli ile."

Tam er $evki Gengtork: "Eve!."

o kim Ali Efendi Peksak: "Ya da bir yani mOza

'Zl yaptlk�Sonraslnda bu kaleme ahnmlyor m

1!0Jmef$evki GengtOrk: "Bunu Harekat Ba�ka

'JJ
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Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam Harekal Ba�kanilglnln kaleme alml� oldugu 0 hali
siz gordOnOz mO?"

Tanlk Orner $evki GenylOrk: "Ben �ifahen bu raporu hazlrlamaklan sorumlu olan
komulanlmdan raporu i1e i1gili bilgileri aldlglml hallrilyorum. Ama yazllml� bir rapor gormedim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "0 zaman yani siz komulanln. Yarbay rOlbesindeki birisiniz
�ifai olarak bu �ekilde verdiniz."

Tanlk Orner $evki GenylOrk: "Evel eve!."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Soma silsile halinde albay rOlbesindeki olan ki�i kendi
gozlemini mi sundu, ondan soma yani koordine makaml kimden soruluyor?"

Tanlk Orner $evki GenylOrk: "HaYlr Sayln Hakimim."

Mahkeme Ba�kanl: "Nevres Albay oldugunu soylOyor. Ona."

Tanlk Orner $evki GenylOrk: "Yani Merkez de Harekal Ba�kanllgl var. Bir daire dO�OnOn."
Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam lamam."

Tanlk Orner $evki GenylOrk: "Bu dairenin elraflnda ba�kanilklar var. Raporu
hazlrlamaklan oncelikle merkezdeki daire sorumlu."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Sonuy olarak Nevres Erkin'in loparlaml� oldugu sonuy
raporunu, Tevfik OZklily araclilgl i1e aS11 sunulacak makama arz edilmesi gerekir miT

Tanrk Orner $evki GenylOrk: "$imdi raporun arzl konusunda hepimizin loplandlgl bir
ortam olmadl. MOleakip a�ama Harekal Ba�kanllglnca yOrOlOldO."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "0 zaman ben daha fazla �ey yapmadan. Direk
loparlayarak ve ozelleyerek soraYlm. Siz �ifai olarak arzdan sonra kendi arZlnlZI yapllklan

soma, bunun loparlanml� hali ile gordOgOnOz bir melin oldu mu?"

Tanlk Orner $evki GenylOrk: "Yazlll bir sonuy raporu gormedim. $ifahen de Nevres
Albaylm bana bu raporu anlattlglnl halrrilyorum."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Anlattlgrnl hallrllyorsunuz."

Tanlk Orner $evki GenylOrk: "Eve!. Kendisi zalen muhlemel nel bir �ekilde bunu ifade
eder."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki. $imdi Ahmel Nevres Erkin'in de bu konuda yok bilgi sahibi.

MOsaade ederseniz onu da dinleyelim. Zalen bugOn anca 0 yeli�ecek. Ona vakil kalmayacak

biraz daha uzallrsak. Buyurun. Vine lereddOI olursa Orner $evki GenylOrk de burada. Ona da

soru sorarsanlz bugOn ikisiyle kapalacaglz. Soma ona gore yeni bir lanlk dinleme durumu

degerlendirecegiz."

Sanlk Izzel Ocak: "SaYln Pa�am ho� geldiniz."

Tanlk Orner $evki GenylOrk: "Sagolun."

Sanlk Izzel Ocak: "Sozde balyoz planlnln bir eki de EK-M personel olarak gorOlOyor.

Personel planlarrnl Personel Ba�kanilklarr hazlrlar dogru mu?"

Tanlk Orner $evki GenylOrk: "Egemen harekal planlnln ekini Kara Kuvvelleri Personel

Ba�kanilgl, ordunun kendi planlnl da Ordu Personel Ba�kanilgl hazlrlar."

Sanlk Izzel Ocak: "Yani bOIOn planlarrn personel eklerini Personel Ba�kanilklarr, Personel

$ube MOdOrleri."

Tanlk Orner $evki GenylOrk: "Evel onlar hazlrilyor."

Sanlk Izzel Ocak: "A�agl gonderirsek hazlrlar dogru mu?"

Tanlk 0 r $evki GenylOrk: "Eve!. 0 birim bundan sorumludur."

Sanlk I Ocak: "Peki bu personel ekinin bir Lahika'sl islihbara

hazlrlandl- ahil oldunuz muT

nlk mer $evki GenylOrk: "HaYIr. Her ba�kanilk kendi

e karr�u15elki Sayln Hakim'in biraz once sordug

m-n"�;:J(j:';:;��,m,,"
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Samk izzet Ocak: "Ben bunu ozellikle soruyorum. Muhatap oldugumuz sozde balyoz

planmm 2 tane Lahika'sl var. EK-M Lahika-1, EK-M Lahika-2, Lahika-3 bunlann altmda personel

tabi �Ophesiz EK-M personel. Onun Lahika'lannm altmda da Izzet Ocak Kurmay Albay istihbarat

Ba�kanl olarak benim ismim var. Siz de Kara Kuwetleri temsilcisi olarak geldiginiz i�in size

soruyorum. Boyle bir �eye omrO hayatmlzda rastladmlz miT

Tamk Omer $evki Gen�tork: "HaYlr bu askeri a�ldan mOmkOn degil."

Samk Izzet Ocak: "Te�ekkOr ediyorum. Bunun devammda basit bir �ey daha sormak

istiyorum sizlere. Bu yine EK-B var 1. Ordu �eklinde 28 sayfa 285 ki�i gorevlendirilmi�. Burada

1 0 �e�it tim var. Siz �u anda general rOtbesindesiniz. Kurmaysmlz. Bunlan bilirsiniz. Bunlardan

bir tane timin ismi �oyle ozel operasyon ve sorgulama timlerinde gorevlendirilen personel. Ozel

gorevli toplama timlerinde gorevlendirilen personel bir ba�ka tim. Darbe harekatl timlerinde

gorevlendirilecek personel. Bir ba�ka tim, gozaltl timlerinde gorevlendirilecek personel �eklinde

listeler yapllml�. Siz omrO hayatmlzda bu �ekilde Silahh Kuwetlerde listeler hazlrlandlgma �ahit

oldunuz mu?"

Tamk Omer $evki Gen�tOrk: "HaYlr olmadlm. Bizim planlanmlzda boyle bir �eyin olmasl
mOmkOn degil."

Samk Izzet Ocak: "Peki bir ba�ka �ey daha soracaglm."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu. Anla�lIamadl.

Samk Izzet Ocak: "Klsa klsa IOtten. Yine."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi degerlendirme sorusu soruyorsunuz da daha once soruldu.

Buna da mOsamaha gosteriyoruz. Kisaca �ey yapahm."

Samk izzet Ocak: "Efendim Personel Ba�kanhgl temsilcisi Kara Kuvvetleri en yetkili

arkada�lmlz. 0 donemin temsilcisi olarak."

Mahkeme Ba�kam: "Ya bir nevi tanlktan bilirki�i diye de yararlamyoruz oyle gozOkOyor

yani."

Samk izzet Ocak: "Zaman zaman oyle oluyor Saym Ba�kamm. Bir ba�ka �ey daha

soracaglm. Efendim bu sozde balyoz planl, boyle bir �ey yok tabi. Sozde balyoz planl ve

hepimiz bu baglamda buradaylz. Bunun bir EK-E'si var. Kilit haberle�meciler, tekrarhyorum EK

E kilit haberle�meciler bOyle bir �ey duydunuz muT

Tamk Omer $evki Gen�tOrk: "Boyle bir �ey duymadlm. Bizim EK-E'miz belli zaten

malum."

Sanlk Izzet Ocak: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki Ahmet Nevres Erkin'i alahm. Siz buyurun. $imdi siz Diyarbaklr

da tugay komutanlslmz?"

Tanlk Omer $evki Gen�tOrk: "Evet. "

Mahkeme Ba�kanl: "Terorle mOcadelede mi gorevli tugaymlz?"

Tanlk Omer $evki Gen�tork: "Yani birliklerimin bOyOk klsml i� gOvenlik bolgesinde."

Mahkeme Ba�kanl: "Yerinize blraktlgmlz biri var ml, izniniz ne kadar?"

Tanlk Omer $evki Gen�tork: "Efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "izniniz ne kadar, bugOn ile mi smlrh ml?"

Tamk Omer $evki Gen�tOrk: "Yani iznim buradaki sOrece bagh."

Mahkeme Ba�kam: "Ama dondOgOnOzde yine yani bugOn gidin dersek tugaylnlzm ba�ma

doneceksiniz."

Tamk 0 en�tork: "Tabi �uan komutan yardlmclm vekalet ediyor."

Mahkeme �kanl: "Peki."

Tam ." er $evki Gen�tork: "Sagolun."

e �kanl: "5iey anlammda belki bir hafta izin alml�smlz9fr. Boyle bir izinjluru

g",,5gQn�isiz blraksamz da ben Sah'ya kadar burada k41acaglm oyle bl�ey

/�//

/ :..r - \I \ 1\ A --;v.- I 99



•

..

T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi ( CMK 250 MADDESi iLE YETKILi ) CELSE TARIHi
01.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:89 Sayfa:100

Tanlk Orner $evki GenlflOrk: "Bizim i�lerimiz Saym Ba�kamm Ifok yogun biz de biraz i�
aglrhkh insanlanz. Biz izne dahi giderken kendimiz slkmtl ya�anz zaten."

Mahkeme Ba�kam: "Yani donecegim diyorsunuz."

Tamk Orner $evki GenlflOrk: "Bizim Silahh Kuvvetlere gonOlden baglmlz var. Biz mesai
yaptlklfa gOlf buluruz zaten. Burada da Ifok i�im yoksa mOmkOnse kendi birligimin ba�ma

gidersem Ifok mutlu olurum."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki. Buyurun."

Tanlk Orner $evki GenlflOrk: "Sagolun.

Mahkeme Ba�kanl: "Oturun �imdi. Ak�am bitiminde alflklama yapanz. Ahmet Nevres

Erkin. Tamk Ahmet Nevres Erkin. Ne�et Kemal oglu 27.03.1960 dogumlu, Ankara! Yenimahalle!

DemetgOI nOfusuna kayltll. Siz misiniz?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Evet efendim benim."

Mahkeme Ba�kanl: "Size ula�abilecegimiz bir adres soyler misiniz bize?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Buyurun efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Size ula�abilecegimiz i� veya ev adresiniz?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Ben, TOrk Ku�u Genel MOdOrlOgOnde gorevliyim efendim.

Ankara! Etimesgut. Ankara! Etimesgut TUrk Ku�u Genel MOdOrlOgO orada gorevliyim. Pilotum."

Mahkeme Ba�kanl: "Orada bulunabilirsiniz arandlgmlzda."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Size oradan ml telefonla haber verdiler?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Evet efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki size de samklar hakkmda iddia edilen sUlf kapsammda daha

once Savclhkta da ifadeniz almml�. 5-7 Mart 2003 tarihinde yapllan plan seminerine Kara

Kuvvetleri gozlemcisi olarak katllml�slmz. 0 tarihte Kurmay Albay rUlbesindeymi�sin."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Evet efendim."

Mahkeme Ba�kam: "Bunun neticesinde 0 seminerde neler konu�uldu, siz bunlar hakkmda

nasll bir rapor hazlrladmlz, herhangi bir iddia edilen sUlf kapsammda bir ongorOnOz oldu mu 0

seminer ilferisinde? Bunlar konusunda bilginize ba�vurmak Ozere Ifaglrdlk. Ancak sizin konunuz

olan bir ki�i hakkmda da kamu davasl alf1ldlgl dikkate almdlgmda �ahsmrzln. Sizin hakkmlzda

alfllmaml�tl ama benzer konuda kamu davasl var. $ahsmlzl zan altmda blrakan konularda CMK

48. maddesi geregince cevap vermeme hakkrmz var. Isterseniz sorulan sorulara cevap

vermeyebilirsiniz ve bu konularla ilgili alflklama yapmayabilirsiniz. Samklan burada gordOnOz,

isim Iistesini size verdik. Ilflerinde akrabamz olana ya da herhangi bir husumetiniz olan kimse var

ml sanlklar arasmda?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Yok."

Mahkeme Ba�kam: "Herhangi bir engel durumunuz yok. Sizin burada beyammz onemli

IfOnkO plan semineri iddianamede on plana Iflkanlryor sUlf isnadl konusunda, bUlOn iddianame

bunun Ozerine dayandlrllryor. Sizin beyanmlzda Mahkeme tarafmdan degerlendirmeye

almacaktlr. Bu konu onem arz ediyor. Dogru soylemeniz anemli, yemin ettirileceksiniz. Dogruyu

soylememek sorumlulugu gerektiriyor. Buyurun yemininiz yaptlracaglz. OnOnOzdeki metine gore

okuyacaksmlz. Bildiginizi dosdogru soyleyeceginize namusunuz ve vicdanmlz Ozerine yemin

eder misiniz?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdamm

Ozerine yemin eri '

Mahkem a�kam: "Peki buyurun. Beyan ettiginiz kimlik . gileri resimli hO�it

cOzdanlmz uyu�uyor. BUY.u.. run bu ger� alabilirsiniz. Ar�a?a�lar e�sin�e�. Bu. semi�erle. II iii
izleni I , herhangl bJr orada blr darbe te�ebbusune nelrk blr IZlenlm�ddml ml

id . il . sOrO .. _. iekli ile bununla ilgili rapor hazlrladm ml, hazlrladrysan bu r por

neredfi y 'dll azdmlz rapora hatlrlryor musunuz? Bunlar hakkl bilginizi bekli ruz."
// V'�
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Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Efendim ben arz edeyim. Bu 1. Ordunun plan semineri r;:ok

uzun zaman onceden planlanml!? bir plan semineriydi. Genelkurmay Ba!?kanhgl bir tatbikatlar

programl hazlrlar ve bu program 10 yll otesine kadar gider. Hangi ordunun ne zaman, hangi yll

harp oyunu plan tatbikatl ya da plan semineri yapacaglnl ortaya koyan bir r;:ah!?madlr. Yani

bugun Genelkurmay Ba!?kanhglna gidersek ya da Kara Kuwetleri Komutanhglna, 3 yll soma

hangi ordunun, hangi ulkeye yonelik bir plam oynayacagl yillar onceden bellidir. Bu da boyleydi.

1. Ordu plan semineri de 1 yll, yakla!?lk 1 yll once yaylnlanan Kara Kuwetleri tatbikat

programlnda ve ust komutanhk olan Genelkurmay Ba!?kanhgl tatbikat programlnda bizzat

planlanml!? bir plan semineriydi tarihiyle birlikte. Ve bu planlamaya gore 1. Ordu

Komutanhglmlzln 2003 ylhnln Mart aylnda bir kom!?u ulkeye yonelik r;:ok gizli gizlilik derecesinde

bir plam irdelemesi gerekiyordu. Biz de bu kapsamda bunun birkar;: ay oncesinden Ordu,

Genelkurmay, Kara Kuwetleri bir prosedur vardlr. 0 prosedur dogrultusunda hazlrhklanmlzl

tamamladlk. Ordu Komutanhgl da uzerine du!?en r;:ah!?malan yaptl. Vine bu tatbikatlar

programlnln ekinde bir gozlemci heyeti listesi vardlr. Her ordu da icra edilen plan tatbikatl harp

oyunu ya da plan seminerine kimlerin kat I lacag I da gozlemci olarak belirlenir bir plan dahilinde.

Bu Mart aylnln ba!?lnda biz Kara Kuvvetleri Komutanhgl gozlemci heyeti olarak Harekat

Ba!?kanhglndan ben, yine bir arkada!?lm Personel Ba!?kanhgl, MEBS Ba!?kanhgl, Lojistik

Ba!?kanhgl, Istihbarat Ba!?kanhglndan bir heyetle ve Tevfik Ozklhr;: Pa!?amlz 0 zaman

Tuggeneraldi. Hep birlikte Istanbul'a gittik. Genelkurmay'dan da bir gozlemci heyeti vardl.

Hatlrladlglm kadanyla Deniz, Hava, Jandarma Komutanhklanndan da olmasl gerekir. Kalabahk

bir heyetti. Gittik ve Ordu Komutanhgl orada bu semineri icra etti 3 gun boyunca. Seminerin

tamaml boyunca biz gozlemciler oradaydlk. Yapllan r;:ah!?malan izledik. Onemli noktalan notlar

halinde 0 donemde alml!?lzdlr. Her orduya da gittigimizde bunu yapardlk ya da kolorduya, r;:unku

3 yll boyunca ben Kara Kuvvetleri Harekat Ba!?kanhglnda gorev yaptlm. Plan Subayl ve Plan

$ube Muduru olarak birr;:ok orduya, kolorduya defalarca gidip bu proseduru ya!?adlk. 1. Ordunun

bu plan seminerinde Yunanistan'a yonelik, 0 ulkeye yonelik sava!? plam oynandl. Ve aglrhkh

olarak bu dl!? tehdidin nasll ortadan kaldlnlabilecegine yonelik sava!? planlan goru!?uldu. Aynca 0

ana sava!? plammn eki kapsamlnda Personel, MEBS, Lojistik !;:e!?itli konularda diger ekler

goru!?uldu. Bu kapsamda her planln bir geri bolge emniyet eki vardlr. Ordular ban!? zamanl

bulundugu yerden tugaylar, tomenler bo!?alttlgl zaman. Cepheye gittigi zaman geride guvenlik

saglayan ne tugay ne tumen hir;:bir !?ey kalmaz. 0 kapsamda geri bolge emniyeti soz konusu

olur. Geri bolge de ne tehditler olabilir ona yonelik de r;:ozum tarzlan onerilir. Yani ordu komutanl,

slklyonetim komutam geregi bir sava!? halinde hem cepheye bakmak hem de geri bolgesine

bakmakla mukellef. Bunu da ir;:erecek bir r;:ah!?ma yaplldl. Ben burada dikkatimi r;:ekecek boyutta.

Bende !?uphe uyandlracak boyutta. Bu iddianameye konu hususlar tespit etmedim. Etseydim

zaten bunlan notlanma da ahr, en aZlndan haflzamda yer eder Kara Kuvvetleri Komutanhglna

dondugumuzde de biz Kara Kuwetleri Komutanhgl heyeti olarak bunu mutlaka komutanlanmlza

iletirdik. Bir gozlemci sonur;: raporu mutlaka hazlrladlk. Hazlrladlglmlzl da hatlrhyorum. Bu da !?u

!?ekilde oluyor. Heyet 0 gidilen ordudan, kolordudan Kara Kuwetlerine Ankara'ya donunce i1gili

arkada!?lanmlza soruyoruz. Sen kendi ilgi alanlna giren ornegin lojistik, sen kendi ilgi alanIna

giren konularda ordunun ihtiyaci olan, gucunun yetmedigi herhangi bir husus tespit ettin mi

deriz? Onlarda efendim ben !?u 2 konuyu tespit ettim der. Oradan ahnz, personelciden ahnz,

istihbaratr;:ldan allnz. Onlan birle!?tiririz. Usulu dairesinde slrah komutanlanml arz

ede, arz ede bir sonur;: raporu hazlrlamr. Bu sonur;: raporu da Genel may Ba!?kanhgln

ordulara ve k e . gill birimlerine yaylnlanarak ordunun eksiklerinin amlanmasl istenir. Biz'

sonur;: raporu zlrladlk. Inanln burada yemin de ettik. $u anda n yazdlglml ben 0 raporda

hatlrlaya rum.. tam olarak.. Tam olarak hatlrlamlyorum. Hatlrla Iglm, endi!?e u:faIraca
!?uph nun da _cll!?lnda ordunun 0 haslm OIkeye yoneli apacagl hare ta i1i!?ki

one r iayrclnn!JJ-.OlmaCTgl dogrultusunda klsa bir rapordu. 0 rapor 0 an hazlrl ndl. Usulu
��.
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dairesinde komutanlara arz edildi ve biz plan semineriyle ilgili efendim �ahi}malan boylece

tamamlamli} olmui}. Arkadan ordunun varsa ihtiya�lannl diger ilgill birimler takip etmii}tir. Arz

ederim."

Mahkeme Bai}kam: "Evet. Bu konuda Istanbul Cumhuriyet Bai}savclhglnda 30.09.2011

tarihinde bir ifade vermii}siniz bu ifade dogru mu?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Dogrudur efendim."

Mahkeme Bai}kanl: "$oyle diyorsunuz; 5-7 Mart 2003 tarihinde plan seminerinde Kara

Kuwetleri Komutanhgl gozlemcisi heyetinde ben de vardlm. Heyet Bai}kam Tevfik OZklh� idi.

Plan semineri sonucunda gozlemci heyeti olarak rapor hazlrladlk. Gozlemci heyetindeki herkes

mOi}tereken bilgilerini getirdiler ve birlei}tirdiler. Anlattlglnlz gibi. Gozlemci heyetinin raporu

hazlrlamr. Seminerden sonra bu i}ekilde bir rapor hazlrlanmli}tlr. Hazlrlanmamasl mOmkOn

degildir. Seminer sonrasl 0 zaman ki Harekat Bai}kam olan komutammlza seminerle i1gili olarak

soziO bilgi mutlaka verilmii}tir. Bizim dOzenledigimiz sonu� raporunun altlna heyette yer alan

kii}iler imza atmli}lardlr. Daha dogrusu koordine parafl da atllmli} olabilir. Bu rapor bildigim

kadanyla Kara Kuwetleri Karargahlnda olmasl lazlm. Ancak yOzde yOz bu rapor Genelkurmaya

da gonderilmii}tir. Hatta ilgili diger komutanllklara da gonderilmii} olabilir. Ben daha onceden

Malatya da, Erzincan da ve bir�ok yerde savai} planlannln gorOi}OldOgO seminerlere gozlemci

olarak katlldlm. Seminer tatbikat ve harp oyunlanna katlldlm. Ben savai} planlan konusunda

Nato'da 3 YII gorev yaptlm ve bu konunun uzmamylm. Gorevim esnaslnda bir�ok plan

tatbikatlnda ve seminer katlldlm ve gozlemci raporu hazlrladlm. 1. Ordu'nun Istanbul da

ger�eklei}tirdigi plan seminerine de gozlemci olarak katlldlm. Bunun sonuncunda bir rapor

hazlrlanmamasl dOi}OnOlemez. BOyOk ihtimalle de bu Kara Kuwetlerinin Harekat Bai}kanhgl

taraflndan hazlrlanmli}tlr. 2003 tarihinde Kara Kuvvetleri Harekat Bai}kanlnln Muharrem

Karaduman oldugunu hat1rllyorum. Ben bir�ok plan semineriyle ilgili gozlem raporu hazlrladlglm

i�in bu raporu da hazlrlamli} olabilirim. Ancak i}u anda tam olarak hat1rlamlyorum. Ancak

muhakkak bu rapor hazlrlanmli}tlr. Gozlemci Heyeti Bai}kam olan Tevfik OZklh� da bu rapordan

mutlak haberdar olmasl gerekir. Usul ve askeri disiplin de bu i}ekildedir. 1. Ordu Komutanhgl

plan seminerine 5-7 Mart 2003 tarihinde katlldlm. Bu plan seminerinin amaci Yunanistan'a kari}l

hazlrlanan egemen harekat planlnln incelenmesi idi. Emirlere bu i}ekilde yazlldl. Zaten bu

seminerin emri 1 yll onceden verilmii}ti. Seminerin tarihindeki degii}iklik Kuzey Irak ile ilgill

Amerikan tezkeresi gOndemdeydi. Hatlrladlgl kadanyla bununla ilgili tezkerenin ge�ip

ge�memesiyle ilgili bir tarih degii}ikligi olmui} olabilir. Bu i}ekilde hatlrhyorum. Seminerin

tamamlna katlldlm ancak 1-2 oturumda klsa sOrede olmamli} olabilirim. Plan seminerinde yOzde

90 egemen harekat planl gorOi}OldO. Ancak <;:etin Dogan Pai}anln zaman zaman laiklik, i� tehdit

i�eren cOmlelerle vurgulamalar yaptlglnl hatlrhyorum. Olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo diye

bir i}ey gorOi}OIOp gorOi}Olmedigini hat1rlamlyorum. Biz gozlemciyiz. Orada semineri izleriz.

Seminere mOdahil olamaylz. Benim kanaatim seminerde dli} tehdit arahgl gorOi}me olmui}tur.

Ancak geri bolge emniyet plam kapsamlnda da olui}abilecek irticai, PKK ya da Yunanistan'ln da

geri bolgede yapabilecegi sabotajlar gorOi}OldO. Plan seminerinde belediye bai}kanlanmn

gorevden ahnmasl, tutuklanacak insanlann bazl yerlere toplanmasl konusunda bir i}ey

soylendigini hat1rlamlyorum. <;:etin Dogan Pai}amn slk slk ve genel olarak laiklik ve irticai ile ilgili

i}eyler ve tehdit degerlendirmeleri soyledigini hatlrhyorum. Her seminer yOzde 100 ses kaydlna

allnlr. Ancak kamera �ekimi yapillp yapllmadlglnl hat1rlamlyorum. Ben se . Hakim,

Savcllar, Kaymakamlar ve kamu personelleri ile i1gili fii}leme i}eklinde ; irticacl, Ata . k�O,

SOleymancl II un gibi i}eklinde listelerin ve sunumlann y. Ildlglnl hatlrlamly urn.

Genelkurmay i}kanllglnln gozlemci heyetinin haZirlamli} old u gozlemci raporu t mga

okundu, Idu. Bu gozlemci raporu dogrudur. Aksini zat soyleyemem. Bu go emci

rapor a ��hususlar dogrudur. Ben i}u anda eminerin ozerinie�ok man
9 .v. I�i� mevzulan i}u an net olarak hatlrlamlyoru Benim de i�inde Qugu Kara

/' .A _ --/ \ \, \ • I 102
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Kuvvetleri gozlemci raporu da buna benzer oldugunu tahmin ediyorum. Ben egemen harekat

planl adl altinda ger�ekte i� tehdide yonelik ba�ka bir planm OEYTS adl altmda oynandlgml

algllayamadlm. Plan semineri salonlan dl�mda ba�ka bir salonda toplantl ya da seminer

yaplldlgml hatlrlamlyorum. Ya da gormedim. Biz ak�am 5 olunca aynhyorduk. Sonrasmda ne

yaplhp yapllmadlgml bilmiyorum. Kara Kuvvetleri i1e 1. Ordu arasmda seminerle ilgili yapllan

yazl�malan hatlrlamlyorum. Kara Kuvvetlerinin OEYTS'nin oynanmamasma iIi�kin yazlslm da

hatlrlamlyorum. 3 Ocak 2003 tarihli Kara Kuvvetleri Komutanhgmm mesaj emri okundu, soruldu.

Ben mesaj emrini ilk kez gordiim. Genelkurmay gozlemci heyetinin sonu� raporu okundu,

soruldu. Kara Kuvvetleri Komutanllgmm mesaj emri dogrultusunda OEYTS'nin oynanmamasl

gerektigi anla�llmaktadlr. Benim anladlglm kadanyla olaslhgl en yiiksek tehlikeli senaryoyu 1.

Ordu Komutanllgma Kara Kuvvetleri Komutanhgl gondermi� ancak onlar da kabul etmemi�tir.

Ancak Genelkurmay gozlemci raporuna gore OEYTS'nin plan seminerinde oynandlgl

anla�llmaktadlr. Kuvvetin OEYTS'nin oynanmamasl yoniindeki emrine ragmen 1. Ordunun plan

seminerinde OEYTS'nin oynanmasl uygun degildir. Biz gozlemci olarak seminerde ne olduysa

onu anlatml�lzdlr. Ancak bizim hazlrlaml� oldugumuz gozlemci raporu �uan nerede bilmiyorum.

Genelkurmaym hazlrlaml� oldugu seminer gozlemci raporu mutlaka dogrudur. Aksi olamaz.

Gozlemci raporunun mutlaka Kara Kuvvetleri olarak hazlrlaml�lzdlr. Hazlrlamamlz miimkiin

degildir ve Tevfik OZklh�'m bundan haberi vardlr. Tevfik Ozklll�'m hazlrlanan gozlemci

raporundan haberi olmaml� olabilir. Ancak onun iistii olan harekat ba�kam bu raporu mutlaka

imzalaml�tlr. Plan seminerinde Kara Kuvvetlerinin 3 Ocak 2003 tarihli mesaj emri de dikkate

ahndlgmda kesinlikle egemen harekat planl plan seminerinde gorii�iilmesi gerektigi yani dl�

tehdidin esas ahnmasl gerekir. Genelkurmaym gozlemci raporuna gore olaslhgl en yiiksek

tehlikeli senaryonun seminerde gorii�iildiigii a�lktlr. Bazl burada konu�ma metinleri allnml�

seminer i�erisinde ses kayltlanndan onlar size okutulmu�. Siz demi�siniz ki; ben plan

seminerinde egemen harekat planmm konu�uldugunu biliyorum. Bunun yam slra geri bolge

emniyet plam kapsammda i� tehdide yonelik degerlendirmeler, konu�malar ve ifadeler

bulunuldugunu hatJrllyorum. Ancak kim ne dedi �eklinde aynntlslm hatlrlamlyorum. 100-150 ki�i

vardl. Herkes bir �eyler zaman zaman soyliiyordu. Ben 27 Ylldlr Tiirk Silahll Kuvvetlerinde gorev

yaptlm. Kendi istegimle aynldlm. Ben bir defa bile olsa boyle bir olaym i�erisinde asia olmadlm.

Seminerdeki onemli konulan mutlaka gozlemci raporuna yazml�lzdlr. Bu raporu da Kara

Kuvvetleri Komutanhgma sunduk. Bu rapor oradan temin edilebilir demi�siniz ozet olarak. Samk

slfatlyla almml� bu ifadeniz dogru mu anlattlklannlz?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Dogru efendim."

Mahkeme Ba�kam: "Kabul ediyorsunuz."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Uzun bir sorguydu tabi SavClmlzm zaman zaman sordugu

sorulan iist iiste tekrar var orada."

Mahkeme Ba�kam: "Evet. Aym sorular soruldugu i�in cevaplarda tekrarlanml�. Bir de

burada seminerde size getin Dogan'm ve Ergin Saygun'un, $iikrii Saru�lk'm az once de

giindeme gelen konu�malarmdan klsa klsa �eyler okumu�. Siz de ona kar�1 cevap vermi�siniz.

Peki soru sormak isteyen var ml tanlga?" Buyurun."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi Ba�kan Bey de okudu. Savclhk Makammdaki

beyanmlzl, uzun bir beyandl dediniz. $imdi orada diyorsunuz ki; Tevfik OZklll� hazlrlanan

gozlemci raporundan haberdar olmaml� olabilir. $imdi harekat ba�kanma �runu
arz etmesi gerek n, sunmasl gereken ki�i kim?"

Tamk. et Nevres Erkin: "Efendim miisaade ederseniz arp--edeyim."

Oy kim Ali Efendi Peksak: "Evet buyurun."

m Ahmet Nevres Erkin: "$oyle �imdi 2 ayn Harfkat Ba�kanhgl Kara Kuvvetleri

Em iisttepede."
eljakirrfAli Efendi Peksak: "Evet."
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Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Ona bagll Kurmay Ba�kanllglmlz var. Onun altlnda Harekat

Bai}kanllgl var. Ba�ka ba�kanllklar da var; Lojistik Personel gibi. Harekat Ba�kanlmizin altlnda

bazi Daire Bai}kanllklafl vardl. Bunlardan biri Plan Daire Ba�kanllgldlr ki benim bagll oldugum

generalimiz vardl. Tevfik OZklily Pai}amlz Harekat Bai}kanllglna bagll bir ba�ka daire."

Mahkeme Ba�kanl: "Su getirebilir miyiz? Iyeriden bardakta al da gel �eyden."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Egitim Daire Ba�kanl idi. Yandaki dairenin ba�kanl idi."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Evet."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Boyle bir seminere gittigimiz zaman seminer sonuy raporunu

hazlrlamak Plan Daire Ba�kanllgl olarak bizimdi. Yandaki Daire Bai}kanl olan Tevfik OZklily

Pai}amln sorumlulugu degildi. Fakat bir raporu haZiflardlk ve daha soma slrall olarak bunu

komuta katIna en son Kara Kuvvetleri Komutanlmlza kadar arz ederdik. Bu seminerde bunlar

oldu. Ordunun ihtiyaylafl budur, bunlafl biz yapacaglz. Bunlafl Genelkurmaydan isteyecegiz

i}eklinde gorevler verirdik ve biterdi olay. �imdi burada Tevfik OZklily Pa�amlz yan dairenin daire

ba�kanl olarak bizimle birlikte geldi. Burada oncelikle �unu ifade edeyim. Normal usul mutlaka

ve mutlaka Tevfik Pa�amln heyet ba�kanl olarak bizim haZifladlglmlz bu raporu gormO� olmasl

'-' gerekir. yOnkO en aZlndan kendisi sorumluluk sahibi bir insandlr. Yani gelip bize ne yapllnlz, ne

yazdlnlz, yazdlnlz ml diye? Hallrlamlyorum baklnlz."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Evet."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Aynen boyle olmu�tur diyemiyorum. Ama askeri usul, esas,

disiplin bunu gerektirir. Biz kendiligimizden bir rapor yazlp ba�lmlzda komutanlmlza arz

etmeden onu bu taraftan yani ona da soylemeden kuvvet komutanlna kadar ylkarmamamlz

gerekir. Normal usul budur. Eger 0 donemde yok anormal bir i}ey oldu. Biz bu raporu diyelim 10

gOn soma haZifladlk. Kendisi bir gorevdeydi ya da hastaydl. Bilemiyorum yani gormemi�se bu

yok ekstrem bir omek olur. Normal �artlarda Tevfik Pa�amlzln bu raporu bir �ekilde gormesi, en

aZlndan bizim onun iyine yazacaglmlz hususlafl bilmesi gerekir. Fakat arz ettigim gibi bu rapor

bulundugu takdirde orada paraflar vardlr. Biliyorsunuz."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Evet."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Orada kimler gordOyse onun yanlna kOyOk bir paraf atar ben

bunu gordOm, ben bunu gordOm diye. En aZlndan oradan kontrolu yapllabilir efendim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "�imdi sonuy raporunun toparlanmasl hususundaki aS11

sorumlu kii}i siz misiniz?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Evet kii}i olarak eve 0 anda bendim."

.. Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "MO�terek bilgiler getirilir, birle�tirilir �ekli ile de bir

beyanlnlz var."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Evet."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Herkesin ilgilendigi 0 gozlemcilerin, herkesin ilgilendigi

dediniz bu ilgilenme kii}isel bazdaki bir ilgilenme mi, yoksa oraya giderken herkes ii}te orada ismi

geyenlerin."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "yalli}tlgl alan."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Herkesin yok. Ozel olarak bir gorevi mi var. Atlyorum bu

lojistikle ilgili olan gozlemlerini getirecek. Digeri istihbaratla ilgili omek verme aylslndan

soyIOyorum."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Evet."

Oye Hak' Ali di Peksak: "Bu bir fiili bir taksim mi, ilgilen�oktaslndaki aVflrr.?

Yoksa giderken in gorevi belli mi?"

Tanlk et Nevres Erkin: "Efendim i}oyle arz edeyim u dogal bir taksim OIU�r.

Arkadai}l jistikte yalli}lyor oranln uzmanl, lojistikle ilgili b seminerde gorOi}Ole9 kon.u �f1

anca bilir. O�aflnl allr. Gelir mOteakiben z tek rapor halinde 1>irlei}tl IfIZ.

G . ene...ontarYapar. Uzmanllk alanl itibariyle bu payl 1m oluyor."

-=tJ(
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Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Siz bu raporu toparladlktan soma mO�terek bilgileri aldl.
Gozden geyirildi. Toparlandl. Bir taslak olu�turuldu."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Eve!."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "En son nihayetinde dediniz ki tamam yapabilecegimiz
gozlemlerimiz bunlardlr. Edindigimiz kanaat budur denildikten sonra bu gozlemci listesinde ismi

geyen ki�iler bunu paraflar ml slraslyla?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "�oyle arz edeyim. Hazlrlanan boyle bir evrak Kara

Kuwetlerinin ilgili bOtOn ba�kanhklan; Lojistik, Personel, MEBS Ba�kanhklanna Kara Kuwetleri

Komutanhgma gotOrOlmeden once bilgi olarak gosterilir. Yanlanna paraflan ahmr. Sistem budur,

ahnmasl gerekir."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ben genelden ziyade ben somut olarak soylOyorum.

Burada i�te isimleri geyen Mehmet Ali Alta� ya da burada Akta� yazllml�. �evki GenylOrk, Vahit

Aydogan, Dogan Arslan, SOleyman Ta�, Nevres Erkin, Tevfik OZklhy. Siz bu haZirlandl

parafmlzl koydunuz bir Oste, alttan ba�lamak sureti ile silsile halinde Tevfik Ozklhy'a kadar son

hali verilerek gelmi� olmasl ml gerekir raporun?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Normalde boyle olmasl gerekir. Eger 0 sonuy raporunda

ornegin personelcinin yazacagl herhangi bir husus yoksa efendim, onemli tespiti yoksa."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Eve!."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "0 ona gitmez, ona gerek yok yOnkO."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ismi aylhr ml yine de?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "AymaYlz 0 durumda."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Aymazsmlz."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "AymaYlz yOnkO onu ilgilendiren bir boyut yok."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam Ba�kamm."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Saym Komutan 24 Ocak, 20 Ocak tarihli

gazetelerden ba�layarak yakla�lk �ubat aymm ortalanna kadar 1. Ordu, Istanbul'da 1. Ordu

plan seminerinde sizin de katlldlgmlz plan seminerinde bir balyoz darbe harekat plam

gorO�OldOgO iddia ediliyor ve �oyle bir soz var 1. Orduda seminer gorOnlOsO altmda yapllan

darbe toplantlSI ile ilgili bUlOn bilgiler, belgeler, emirler kendi kaydettikleri konu�malar, gorev

kagltlan, fi�lemeler bizim elimizde var diye yaym yaplyorlar. Siz de bu seminere kallldlmz."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Bu seminerde bu gazetenin anlattlgl �ekilde

darbe plam ya da fi�lemeler ya da gozaltma ahnacaklar ya da filan camiyi bombalayacaklar ya

da i�te uyaglmlzl dO�Orecekler, oraj, suga, tlrpan bunun gibi ozel planlar, harekat planlan

gorO�O IdO mO?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Efendim ben bu soylediklerinizin hiybirini bu seminerde

duymadlm. Ne darbe plam lafl geyti, ne balyoz diye bir laf geyti, ne bu soylediginiz suga bu

�eyler ben duymadlm, boyle bir �ey gormedim."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Seminerde cereyan tarzl plan var. Yani bizim

sivillerin program dedigi, izlence dedigi."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Akl�."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Evet akl�lm gosteren bu akl�m akl� tablosunu

dl�ma ylklldl ml? Cereyan tarzl plan dosyalarda var. Saym Yarglylanml . . Iddia
Makaml da biliyor. 0 eyan tarzl planda kimin hangi saatte, hangi d . ada konu�acagl y III.

Onlarla bir bir y olarak da ses kaYltlan var. Size gore bu cyan tarzl planm dl�md bir

ba�ka plan gOO . �me olanagl var mlydl orada?"

T Ahmet Nevres E.!kin: "Efendim bir cereyan ta�1 plam vardl hatta gOnlOk ofarak
ora '--1Clu.�min hangi slra ile ve saatle kon��acagl genelde buna,Nyuldu.lBelkl
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5-10 dakika sapma olmui? olabilir ama orada ne yazlyorsa 0 slra dahilinde konui?malar ya da

arzlar yaplldl. Boyle hallrhyorum."

Bir klslm samklar miidafii Av. Celal Ulgen: "Peki bir de i?oyle bir i?ey var. Gene 0

gazetelere ii?te Milli mutabakat hiikiimeti kurulacakmli?, MIT Bai?kanhgma asker kii?i
getirilecekmii? falan gibi haberler �Ikll. Ancak anladlglm kadan ile size sormak istiyorum. Bu

seminerde olaslhgl en yiiksek tehlike senaryosu goriii?iiliirken varsayllanlar arasmda bir

slklyonetim ilanl yapllacak ancak Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi bu slklyonetimi kabul etmeyecek

ve Tiirkiye hem d1i?anda Ege tarafmdan bir d1i? tehdide maruz kalacak hem de Kuzey Irak

tarafmda bir tehdide maruz kalacak. ii?te bu varsaylm �er�evesinde mi bu planda ii?te milli

mutabakat hiikiimeti kurulursa daha gii�lii oluruz ya da bu donemde MIT Bai?kanhgma bir asker

kii?i gelirse daha iyi olur diye tart1i?lldl yoksa bu bir darbe plam �er�evesinde mi tart1i?lldl?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Efendim i?oyle ifade edeyim. Soylediginiz i?ey �ok genii?

kapsamh bir olay. Bir jenerik senaryo vardl. Yunanistan ile Tiirkiye'yi savai? haline getirmeniz

gerekiyor, 2 ordu birbirlerine girecek yani ama bunun oncesinde bir kriz ve gerginlik safhasl

vardlr. Bu safha ai?ama ai?ama �ei?itli olaylar yaratllarak 2 iilkeyi savai? haline getirir. Burasl

..... senaryo klsml bir jenerik senaryo. Bu jenerik senaryoda her i?eyi ongorebilirsiniz, �ok komik

olmamasl i?artl i1e. Ornegin Nato'da da gorev yaptlm. Bazen bakarsmlz Almanya'nm yanslm

Fransa ii?gal etmii? gibi yani �ok degii?ik i?eyler diii?iinebilirsiniz senaryoda. Bir senaryosu vardl

bu i?eyinde plan seminerinin de ama burada bu soylediginiz i?ekilde bir milli mutabakat hiikiimeti

olui?turallm ii?te �ok oziir diliyorum bir darbe yapallm yani idareye el koyahm i?eklinde ben a�lk

herhangi bir ifade duymadlm. Bir olay daha var. Bir plan semineri en az 3 giin siirer. Bir egitim

ama�11 bir �ahi?madlr. Bir savai? plam vardlr. Bunda neleri bai?annz neleri bai?aramaYlz,

zaYlfhklanmlz nedir diye bir�ok konu goriii?iiliir. Burada 3 giin boyunca personelde buna ii?tirak

eder �ei?itli riitbelerde kii�iik riitbeli ya da biiyiik riitbeli, tecriibeli tecriibesiz. Bazen haddini

ai?an, maksadml ai?an kii?isel ifadeler olur. Hatta bazen insan giiler yani bunu nasll soyliiyor bu

arkadai? diye. Ben bu plan seminerinde herhangi bir i?ekilde bir darbe yapallm, ii?te bir hiikiimet

degii?ikligi yapahm i?eklinde bu tiir yani dikkat �ekecek bir yaklai?lm gormedim. Ama bir iki kii?i

kalklp hani boyle burada bulunan arkadai?lanmda bilir boyle plan semineri, tatbikat, harp

oyunlannda sa�ma sapan i?eyler teklif edenler, soyleyenler olabilirdi. Ama benim dikkatimi

�ekecek bu sizin dediginiz boyutta ben bir i?ey gormedim."

Bir klslm samklar miidafii Av. Celal Ulgen: "Peki. $imdi yani soylediginiz i?eyde

anlattlklannlzdan i?unu."

.... Mahkeme Bai?kanl: "$ey yapmaym Avukat Bey."

Bir klslm samklar miidafii Av. Celal Ulgen: "Evet, soracaglm."

Mahkeme Bai?kanl: "Yorumlamadan dogrudan soruyu sorun, buyurun soruyu sorun."

Bir klslm samklar miidafii Av. Celal Ulgen: "Tamam efendim burada kesiyorum."

Mahkeme Bai?kanl: "Peki."

Samk <;etin Dogan: "Nevres hOi? geldin."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Komutanlm hOi? bulduk, sagolun."

Samk <;etin Dogan: "Ben bir soru soracaglm, �ok basit direk cevap verin. Bu seminere

ben sizi ozel olarak ml davet ettim yoksa sizi kuvvet kendisi sizi se�erek mi gonder '?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Sizin herhangi bir dahiliniz olmadl. Ord utamm bir

olamaz zaten."

Samk <;etin Dogan: "Evet, eve!."

Tamk A m vres Erkin: "Kuvvet kimi gondersin diye."

Samk 'n Dogan: "Ikinci olarak size soracaglm konu i?1/; Tat-Prog'dan bahsedildi. T,at-
Prog ii?te ikatlar programml gosteriyor, belirttiniz. Ve Tat-Pr�'un bir maddesindej!e en rJe�
1 ay .. �ayhem dosyaya gotiiriiliir."
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Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Tabi tatbikat dosyasl Kara Kuvvetlerinde (bir kelime

anlal?llamadl. "

Samk getin Dogan: "Bu dosyalar kuvvete gonderilme amaci kuvvet komutanl ve

Genelkurmay Bal?kam ordu seminerine mutaden kallldlkian iyin bunlara oryante etme,

katllmadan once ne gorOl?Olecek cereyan tam plam detayll l?eyleri var. Siz 31 Ocak'ta

gonderdigimiz bu tatbikat dosyasml aldmlz ml ve bunu komuta katma ylkartlp kendilerine

oryante ettiniz mi?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Komutamm l?oyle arz edeyim izin verirseniz. Geryekten 9 yrl

oldu. Evet, bu gOn aldlk l?oyle yalll?tlk boyle yaptlk bunu diyemeyecegim, mazur gorOn. Ama

l?una eminim, mutlaka biz tatbikat dosyasml almll?lzdlr, bunu incelemil?izdir. Bu tatbikalta bu plan

seminerinde nelerin gorOl?Olecegini Sayln Kuvvet Komutammlza kadar mutlaka arz etmil?izdir."

Sanlk getin Dogan: "Mutat usulen bu zaten."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Bunu komutamm yapmamlz zaten olabilir mi boyle bir l?ey?"

Samk getin Dogan: "Bunu belirtmek istedim, tel?ekkOr ederim."

Oye Hakim Murat OrOndO: "$imdi biraz onceki beyanlanmzda seminerde milli mutabakat
hOkOmetinin kurulmasl gerektigi yonOnde ben herhangi bir l?ey duymadlm dediniz, dogru mudur,

dogru mu anladlk?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Efendim l?oyle soyleyeyim. DOzeltiyorum 3 gOn boyunca 150

200 kil?i vardl orda. Biryok insan biryok l?ey soyledi. Bazen haddini al?an boyle komik dahi

soylemler dahi olabilir. Konuyu pek bilmeyen, bazen halta kendini gostermek isteyen arkadal?lar

one ylkmak iyin boyle absOrt fikirler soyleyebilir. Tam olarak hallrlamlyorum, ama l?unu

soylOyorum. Ben orada planll, programll bir hOkOmet degil?ikligi yapahm, bir darbe yapallm, bir

ihtilal yapahm l?eklinde bir soylem duymadlm bunu arz ediyorum."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Siz Genelkurmay seminer gozlemci raporunu incelediniz mi?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Arz edeyim. Bel?iktal? Adliyesinde yapllan sorgulamamda

bana Genelkurmay Bal?kanhgmm gozlemci raporu Saym Savcl tarafmdan gosterildi. Orada da

gosterilme amacl; olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryonun oynamp oynanmadlgl konusunun teyit

eltirilmesiydi. Bu Sayln Savclmlz bana bu Genelkurmay Bal?kanhgmm gozlemci raporu, bu

konuda bu dogru mudur l?eklinde sordu. OEYTS'yi gordOm ve orada bakmlz l?oyle soyledim.

Ben olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo diye bir l?eyin gorOl?OIOp gorOl?Olmedigini tam

hallrlamlyorum demil?tim Saym Savclma ama l?unu soyledim. Genelkurmay Bal?kanhgmm

gozlemci raporunun dogru olmasl gerekir. 90nkO yanhl? bir l?ey olamaz, olmamah diye

dOl?OnOyorum. Ben gozlemci heyetinin sonuy raporunu Kara Kuvvetlerinde hazlrladlQlmda oraya

yanlll? bir l?ey yazamam, yazmamallYlm. Ben yazmam. Yani ben onu prensip olarak

Genelkurmay Bal?kanllQmm bir heyetinin hazlrladlgl raporu yanlll? diyemem l?eklinde ifade eltim

Sayln Hakimim."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Siz Genelkurmay gozlemci raporunun bu iy tehdit i1e ilgili

klsmlnl okudunuz mu, gordOnOz mO siz onu?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Ben iy tehdit i1e ilgili bolOmO okumadlm. OEYTS'nin

oynandlgl bolOmOnO okudum. Eger burada yazlyorsa bu da dogrudur dedim, dogrudur."

Oye Hakim Murat OrOndO: "$imdi Genelkurmay gozlemci raporunun iy tehdit klsmmda

l?oyle ibare geyiyor. Iy tehdit ile ilgili olarak oncelikle bir milli mutabakat hOkOmetinin

kurulmasmm gerektigi vurgulandlgl l?eklinde bu l?ekilde bir sonuy raporu v�nuda bir

gozleminiz oldu mu seminerde?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Saym Hakimim ben geryekte bunu bilemiyorum. rada

bunu yazan t, tim bilgisine bal?vurulursa dogru olabilir. Be l?unu ifade etmek isti orum.

Bazen de'. gibi kil?isel gorOl?ler ifade edilir 3 gOn boyunca, iryok insan bel�iinler l?ey

soyler k alan arka_g�m eger bunu soyleyen bir ge ral olabilir, bir 5 bay abilir.
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faaliyetler, gosteriler hani 0 gerideki bo�lugu bir flrsat bulup degerlendirmek isteyen gruplann

varligl gibi bir �eyler vardl, oyle hallrllyorum. BOlOn bunlara yonelik bir tedbir. 0 karamsar, 0

sava� ortamlnda herhalde onerilen bir tedbir olarak degerlendiriyorum."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Seminerde bu ongorOlen senaryo t;:ert;:evesinde hOkOmetin bu
konuda zaylf kaldlgl yonOnde bir gorO�me yaplldl ml it;: tehdit kapsamlnda? Yani milli mutabakat

hOkOmetine gotorecek bir sOret;: oldu mu yani 0 senaryoda. HOkOmetin zaylf kaldlgl yonOnde

falan bu konuda bir gozleminiz oldu muT

Soz almadan konu�uldu, anla�llamadl."

Mahkeme Ba�kam: "MOsaade edin tamk cevaplasln siz at;:lklama getirirsiniz."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "SaYIn Hakimim inamn ben bu soruyu hallrlamlyorum.

Cevablm da veremeyecegim, bilemiyorum yani ben buna verecek bir cevap bulamlyorum.

Veremiyorum yani."

Mahkeme Ba�kam: "Siz onu at;:lkladlnlz yetin Dogan biliyorum sizin 0 cevablnlzl yani."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Siz hazlrladlglmz."

Mahkeme Ba�kanl: "�imdi tamga soruyor, buyurun Hakim Bey."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Siz hazlrladlglnlz sonut;: raporunda boyle bir sonuca vardlnlz
ml, bu yonde bir tespitiniz oldu mu?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "�oyle ifade edeyim. Ben 0 seminer sonut;: raporunda neler

yazdlglmlzl genel olarak, t;:ok genel hatlrliyorum. Fakat �unu at;:lk ve net ifade edeyim.

Bulunabilir 0 rapor. 0 raporda bu �ekilde sonut;:lara vanlmaml�tl bir de biz Kara Kuvvetleri

Komutanllgl olarak bizim i�imiz dO�man ile sava�mak yani bizzat harekatl icra etmekti. Yani

slklyonetim gorevleri direkt Genelkurmay Ba�kanllglnlndlr, belki bir milli mutabakat hOkOmeti

konusu bizi a�an bir konudur, Kara Kuvvetlerini i1gilendirmez. Bizim raporumuzda boyle �eyler

yer almadl. Ordunun lojistik, muharebe tam hallrlayamlyorum. Birkat;: konuda ufak tefek

ihtiyat;:lan vardl, bunlan belirten bir basit rapordu. Ben bu �ekilde hallrllyorum."

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

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Sorabilir miyim Ba�kamm."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "�imdi beyanlanmzda biraz once de kendinizde soylediniz.

Gozlemci noktaslnda uzman bir ki�i oldugunuzu, birt;:ok gozlem veya seminerlere katlldlglnlzl

hatta Nato'da da gorev yaptlglnlzl beyan ettiniz. �imdi bu 1. Orduda yapllan plan seminerine

katlldlglnlzda Tat-Prog'u da herhalde 0 plan seminerinin hangi t;:ert;:eve it;:erisinde yapllacagl en

temelini belirleme noktaslnda, i�te yillar oncesinden zaten bir plan seminer t;:ali�maslnln

planlandlglm beyan ettiniz. �imdi eger dosya it;:erisindeki varolan Tat-Prog programl diyelim,

sonradan gOncelienmediyse onu ben bilmiyorum. Dosyadaki veri it;:erisinde soylOyorum yani

dosyaya 2003 Tat-Prog programl diye belirtilen evraklarda i�te bu tor bir plan semineri

t;:ali�malannda ses kaydlnln alinmayacaglm belirtiliyor."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Dogru."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ama sizde diyorsunuz ki her seminerde."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Pardon."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "YOzde 100 ses kaydl alinlr diyorsunuz."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Evet."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bu sonradan Tat-Prog programlnd�an
Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "HaYIr."

Oye akim Ali Efendi Peksak: "Yani gOnceliendi de de�irildi mi yoksa yine \lani bir

degi�iklik m plldl mevzuatta da dosyaya ml ibraz edilmemi�?'�'. . . . ..
T met N�Erkin: "SaYIn Hakimim �oyle arz edeYlm. Orada t;:ok,.glzli! glzhhk

� bir bafel{at planl gorO�OIOyor. Bir gert;:ek bir hareka lam."
.. '-aKfm Ali Efendi Peksak: "Evet."
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Tanrk Ahmet Nevres Erkin: "Yani hayali bir senaryo Ozerinde neticede geryek bir askeri

harekat gorO�0I0yor. Gizlilik amaci ile orada ses kaydlnln yapllmamasl gerekir. Ancak bu

seminer bittikten sonra orduda seminer sonuy raporu hazlrlamak, i�te 0 seminer ile ilgili

hazlrlanacak bir sOrO dokOmanr tamamlamak zorunda olan ilgili �ube mOdOr ya da ilgili harekat

ba�kanl, proje subayl pozisyonundaki arkada�lar acaba orada ordu komutanrmlz ne demi�ti, �u

kolordu komutanr bu konuda ne soylemi�ti. 90nkO olay yok hlzh cereyan ediyor. Ornegin ordu

komutanl 0 konu ile ilgili bir sOrO emir veriyor. Kaylrmamak iyin bir tedbir olarak her zaman

gorOyordum, getirirler ordu komutanlmlzln �oyle uzaglnda bir yere bir tane �ey koyarlardl."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Kasetten."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Bunun iyin bu amayla yaparlardl. Yanh� bir uygulama ama

her yerde de yapillyordu."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bu ses ahnmaslnda, ahndlktan sonra yani i�te ordu yani 0
semineri icra edilen yerdeki ki�ilerin raporunu hazlrlayabilmesine kolayhk olmasl aylslndan

anllyorum. Mesela sizlerde 0 ses kaydlndan yararlanamaz mlydlnlz yani Ankara'ya giderken

sizde nihayetinde bir sonuy raporu tanzim edeceksiniz, en net �ekli ile de kaYlth. Hiybir

tereddOde de rnahal olmaz, kimin agzlndan ne ylktlgl noktaslnda. Bu ses kaydlnl sonraslnda

sizin dinleme imkanlnlz oldu mu veya 0 kaydl incelediniz mi?"

Tanrk Ahmet Nevres Erkin: "HaYlr, Sayln Hakimim haylr. �oyle arz edeyim. Ordunun 0 3

gOnlOk yaptlgl konu�malann iyerisinde bizim Kara Kuvvetleri boyutunda, Genelkurmay

Ba�kanhgl boyutunda dikkate alacaglmlz husus aS11 olarak ordunun bir eksigi var ml, bir eksigi

var ml diye onu takip ederdik. Sayln Hakimim onlarda yok olmazdl. Yani ordunun tankl ml az,

askeri birlige ilave birlige mi ihtiyay duyuyor, ilave istihbarata ml ihtiyay duyuyor. 90k olmazdl,

yani biz oturdugumuz yerde 0 bu tor ihtiyaylan yazardlk not defterimize ya da bir yere yazardlk

onu almazdlk. Onu bize zaten vermezler. Yani onu da ordu bize vermez."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Sonuy raporunuzda belirtir misiniz ses kaydlnln
ahndlglnl?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Yok, belirtmezdim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Fiili bir vardlr haberiniz olur ama raporda belirtilmez mi?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Yo, belirtilmez."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Evet, �imdi yeli�kinin giderilmesi noktaslnda soruyorum.

Genelkurmay gozlemcilerinin haZirlaml� oldugu raporu i�te incelediginizi veya en aZlndan

Savclhk makamlndaki beyanlnlz ahndlgl slrada Savcl Bey'in bunun ile ilgili olarak 0 raporu size

gosterdigini, raporun iyerigi itibari ile de nihayetinde Genelkurmay gozlemcileri taraflndan tanzim

edilmi� olmasl nedeni ile dogru oldugunu dO�OndOgOnOzO, olmasl gerekenin bu oldugunu."

Tanrk Ahmet Nevres Erkin: "Bu oldugunu soylOyorum evet."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bu �ekli ile bir aylklama yaptlglnlzl belirtiyorsunuz. �imdi

o beyanrnrzda diyorsunuz ki somut olarak bu gozlemci raporunda belirtilen tespitler ve hususlar

dogrudur. Net bir kelime, cOrnie bu. Hani olmasl gerekir ya da temeldeki dO�Once rapor bu

�ekilde tanzim ediliyorsa ve Genelkurmay temsilcileri yaplyorsa dogru olmasl gerekirdi �ekli ile

kaleme ahnmasl veya beyan edilmesi gerekirdi. �imdi 0 seminerdeki gorO�meler ile ilgili i�te

gerek Hakim Bey sordu, diger ki�iler de sordu. Konu�malann iyerigi ile ilgili olan hususlan net bir

�ekilde hatirlayamadlglnlZI, ancak sizin raporunuzun da Genelkurmay Ba�ka�ileri

raporunu dogrular nitelikte olabilecegini beyan ediyorsunuz."

Tanl hmet Nevres Erkin: "Benzer hususlar iyerebilecegini soyl im evet."

Oye 1m Ali Efendi Peksak: "i�te yani bir yerde bir olabilece " diger tarafta da 90Z'tCi
raporu il . iii tespitin dogru oldugunu beyan ediyorsunuz. �imdi ir kesin bir ifade r" Or

taraft, i" r la afta ise i�te olabilir, varsa. Yani bu �ekli ile yazml�1 Ir diyorsunuz. B!;eli kiyi

b; "k./�tr6
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Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Tekrar arz edeyim SayIn Hakimim. $imdi ben Genelkurmay

Ba�kanllgl raporunu daha once gormemi�tim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Evet:"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Sorgulandlm, 0 sorgunun sonlanna dogruydu yanll�

hatlrlamlyorsam. Sayln Savclmlz bana bunu goslerdi. Bu dedi Genelkurmay Ba�kanllglnln

gozlemci heyet raporu dedi. Ben gorevli herkesin yani silahh kuwetlerde gorev yapml� herkesin

ve bu tor plan semineri, harp oyunu, plan tatbikatlna katllan arkada�lann bir sonuy raporunda

niye yalan soylesin ya da niye yanll� yazsln inanclna sahibim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Eve!."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "0 rapor bana gosterildigi an zaten ben gozlemci yani bu

Genelkurmay Ba�kanllgl raporudur ben okumadan da ona dogru derim. Ben bunu ifade etmek

istiyorum, bunu da soyledim. Olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo oynandl yazlyor, bak sen

hatlrlayamlyorum dedin dedi, bende Savclma, Sayln Savclm bu dogrudur dedim. Yani

Genelkurmay Ba�kanllgl bunu yazlyorsa bu dogrudur dedim. COnkO askeri terbiye, itaat ve

anlayr�lm bu benim yani yanll� bir �ey oraya giremez. Aynntlslm bilmiyorum fakat onu kaleme

,... alan arkada�lm her kimse eger onu kaleme alan arkada�lm orada ufak tefek noktalara lakilip da

oraya bir �eyler yazdi ise inanlnlz bunu bilemem ben. Bunu ben degerlendiremem."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "KOyOk bir soru daha �ey noktaslnda. Seminere arallkslz

olarak katlldlglnlzl klsa sOreler olarak bir iki sefer aynlml� olabileceginizi beyan etmi�siniz."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Tuvalel ihtiyacldlr 0 kadar, ba�ka bir �ey degil yani."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "He 0 kadar, yani birkay saatlik veya bir."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Yok, yok."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Siz bu plan semineri konusunda Savclilk ifadenizde

uzman bir ki�i oldugunuzu beyan etmi�iniz."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Eve!."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Daha Once biryok kez bu konuda rapor

dOzenlediginizi soylemi�iniz. Dogru mu buT

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Evel, efendim."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Plan seminerlerinin yillar oncesinden belli oldugunu

belirttiniz. Bunlann konusu da belli midir yillar oncesinde yoksa konusu sonradan ml belirlenir?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Yok, konusu da bellidir Sayln Savclm, bellidir. Yani �oyle arz

� edeyim."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Eve!."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "$oyle arz edeyim. Zaten bir ordunun en fazla 1 planl, bazl

ordulann 2 plam, bazl planlarda da lakviye gorevi vardlr. Bir ordunun en fazla 2 plam var. Yani

biz �unu belirleriz. Ornegin �u anda Genelkurmay Ba�kanllgl 2. Ordunun 2 yll s�nra han�i plan�
hangi Olkeye yonelik sava� planlnl harp oyunu mu, plan lalbikall ml, plan semrnen �ekllnde ml

oynayacaglnl belli etmi�lir. Konusu 0 sava� plamdlr yani." . .

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "$imdi siz Kara Kuvvetleri Komutanllgl emn lie

gorevlendiriyorsunuz. Yanh�lm varsa dOzeltirsiniz."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Eve!."

Cumhuriyet Sl Sava� Klrba�: "Gozlemci olarak gorevlen;Jif'lyorsunuz bir he-vet
olarak. Size bu . endirme yazlll ml geliyor, soziO mO?"

Tamk met Nevres Erkin: "Onu �oyle biz kendi iYimE'ze organize oluyoruz �ra
Kuvvetler" 0 ulanllgl olarak. Diyoruz ki �u tarihte �u ordunun se ineri �a.r. Buraya �� �� � �u

ba�k lar . irer temsilc.�_ katllacak diyoruz,. 0 K�ra Ku etl�nm�. altlnda�l .. blrl ler,
b bill! b�,blzden �u, blzden �u dryor. BIZ de 0 blrle�tlrlyoruz, )lglli or uya,

/�-
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kolorduya diyoruz ki sizin �u tarihte yapllacak seminerinize Kara Kuvvetlerinden �u arkada�

harekat sorumlusu, �u arkada� MEBS sorumlusu kablacak diye bildiriyoruz."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "0 tarihte bu katllacak ki�ileri belirleme gorevi kimindi?

Siz miydiniz?""

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Onun koordinatorO biz harekat ba�kanhgIYlz. Biziz yani

harekat ba�kanhgl."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Sizsiniz ve bu seminere de siz kendinizde gozlemci

olarak gidiyorsunuz."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Evet, mecburen."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Kendinizi de gorevlendirmi� oluyorsunuz. Yanh�lm

varsa dOzeltelim."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: ":;loyle arz edeyim, �oyle arz edeyim. :;limdi bir ordunun

yapacagl sava�ta personel, istihbarat, harekat, lojistik, MEBS, istihkam ve ba�ka alanlarda

sava� planlnln bolOmleri, ekleri vardlr Sayln Savclm. Biz arzu ederiz ki 0 sava� plammn ilgili her

bolOmOnden ilgili ba�kanhklardan bir arkada�lmlz oraya katllsln. Bu kapsamda her ba�kanhk

.... benim de usulO dairesinde 0 zaman bagh oldugum bir �ube mOdOrOm vardl, ben plan

subaylydlm orada. Plan �ube mOdOrOmOz vardl, onun Ozerinde plan daire ba�kanlmlz vardl.

Onlar kim katlhrsa derse. Bazen ben katlhrdlm, bazen �ube mOdOrOm katlhrdl, bazen ba�ka bir

arkada�lmlz kabhrdl. Bana emredilmi�tir, ben katlldlm."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Bu �unun il;:in sordum yazlh ml diye. Bir yazlh beige

geldi ise yani ne oynanacagl soylendi ise bu plan seminerinde konu neydi?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Efendim bize gelen arz ettigim gibi Yunanistan'a yonelik."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Egemen harekat plam olarak ml soylediler size?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Evet, oydu."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Yani bunun ismi belli miydi Egemen harekat plam."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Belli, belli. Kod adl odur evet."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Egemen harekat planl. Peki siz gittiginizde Egemen

harekat plam ml oynandl? Gozlemci olarak semineri takip ettiniz?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Evet."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Siz uzmanlm dediniz?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Evet."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Bir90k seminere katlldlnlz. Egemen harekat plam ml

...... oynandl?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Efendim arz ediyorum. 1. Ordunun Yunanistan'a yonelik

egemen harekat plam burada arz eden �ahlslarda burada �u anda. 0 arz edildi."

Cumhuriyet SaVCISI Sava� Klrba�: "Evet."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Istihbaratl, harekatl 0 oynandl orada."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Peki, siz olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryonun

oynanacaglnl biliyor muydunuz?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "01aslh91 en yOksek tehlikeli senaryonun �oyle arz edeyim."

Soz almadan konu�uldu, anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kam: "MOsaade edin."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: ":;loyle arz edeyim."

Soz al onu�uldu, anla�lIamadl.

Mahke Ba�kam: "MOsaade edin."

Ta hmet Nevres Erkin: ":;loyle arz edeyim."

iyet SaVCISI Sava� Klrba�: "Tartl�llacaglnl."

/��....
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Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Olaslligl en yOksek tehlikeli senaryo sadece bir senaryo. 0

bir senaryo. 0 nasll i�te 0 sava�a giden 2 Olkeyi sava�a ba�latacak olaylan iI;;eren hayali bir

jenerik senaryo 0."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Egemen hareket planl iyerisinde."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Oynanan plandlr."

Cumhuriyet SavcIsl Sava� Klrba�: "Olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo var mldlr?"

Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "MOsaade edin. Bakm, peki tanlk cevap veriyor buyurun."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Saym Savclm �oyle arz edeyim. Oynanan, incelenen,

degerlendirilen ordunun harekat plam, 0 harekat plamnm ic;erisinde herhangi bir senaryo yok. 0

plan hazlrlanml� Yunanistan'a kar�1 bir sava� olursa kim, ne zaman, nerede, nasll, ne yapacak.

Hangi kolordu, hangi ordu, hangi lUmen ne yapacak belli. 0 plan oynandl orada, 0 plan

incelendi. Senaryo sadece bu sava�1 ba�latacak, dOgmeye basllacak gOne kadar geyecek

hayali, iki tarafm birbirine yaptlgl ve krizin tlrmanlp sava�m ba�layacagl geli�meleri iyeren bir

hayali jenerik bir durum."

.. Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Eger oyle ise oyle ise niye Kara Kuwetleri

Komutanllgl ile 1. Ordu Komutanllgl arasmda olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryonun da

tartl�llacagl hususunda tartl�m tartl�maym diye yazl�malar oluyor? Madem oyle egemen

harekat plam var, ba�ka bir �ey yok. Olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryoyu bir taraf diyor ki

oynamaym, obOr taraf diyor ki siz anlamadmlz biz oynayacaglz. Bunu soylemeye gerek var ml 0

zaman?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Tabi ki gerek yok, gerek yok. $oyle soyIOyor."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "0 zaman Kara Kuvvetleri Komutanllgl neden

oynanmasm diyor ba�langlyta?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "$imdi her planm."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Size sormuyorum siz bir susun."

Mahkeme Ba�kanl: "Bakm mOdahale etmeyin."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Susun biraz."

Mahkeme Ba�kam: "MOdahale etmeyiniz aylklama imkammz olacak yani duru�malann

devam ettigi a�amada."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Saym Savclm."

� Mahkeme Ba�kanl: "Aylklama imkanmlz olacak."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "$oyle arz edeyim efendim. 0 sava�m, 0 harekat planmm

ba�latllmasl iyin her planm iyerisinde bazl varsaylmlar, faraziyeler bulunur ve 0 sava�m

ba�layacagl ortamda nasll bir genel durum oldugu ifade edilir. $imdi olaslllgi en yOksek tehlikeli

senaryo denilen �ey asllnda belki hiy ifade edilmedi TOrkiye'nin Milli Askeri Strateji dokOmanl

diye bir dokOman vardl. TOMAS denilen bir dokOman vardl. 0 d6kOmanda olaslllgi en yOksek

tehlikeli senaryo olarak eger hatam varsa, daha bilen varsa dOzeltebilirler. Orada bir KOrt

devletinin kurulmasl, Yunanistan'm 0 anda Yunanistan ile bir sava� ylkmaSI, geri bolgede de i�te

ye�itli tehditlerin dogmasl anlammda bir �ey vardl olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo vardl."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Bu bakm konu�uyorsunuz da bunlar zaten yazlyor,

dosyada var. Yani siz �u anda gOn 1�lgma ylkmlyor bunlar. Zaten h�var.

Okumaml�sm herhalde her �ey var dosyada, dosyamn iyerisinde. Ya�nki yeni bir de�fre
oluyormu� gi pof filan sozler geliyor da. Zaten hepsi var."

Salo soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

M eme Ba�kanl: "Savcl Bey, bakm �imdi burada

sorula .:

�VCISI Sava� Klrba�: "Yani bugOn konu�uluyo

\l�
'ar."
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Mahkeme Ba�kanl: "izinsiz konu�malarla miidahale ediyorlar. Dinleyin daha soma biri
iflkar farkh bir aiflklama getirirse getirir."

Cumhuriyet SaVClsl Sava� Klrba�: "Yani Tiirkiye'nin sirian hepsi �u anda de�ifre olmu�

gibi �ey yaplhyor. Hepsi Dosyada zaten."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "$oyle arz edeyim. Ben bu seminer oncesinde boyle bir biz

bunu oynayahm, yok siz bunu oynaym �eklinde bir konu oldugunu bilmiyordum. Bu bizim plan

daire ba�kanhgmm gorevi degi!. Yandaki i�te 0 egitim daire ba�kanhgmm ilgili alanma giren bir

konu. Ancak burada 0 TOMAS'ta yazlh olaslllgi en yiiksek tehlikeli senaryo ile farkl 1. Ordunun

oynadlgl sava� planmm, aynl zamanda Irak kuzeyinde de bir Kiirt devletinin kuruldugu

faraziyesini iiferir. Benim anladlglm ordunun TOMAS'tan alman bu olaslhgl en yiiksek tehlikeli

senaryoyu oynama isteginin arkasmda �u olabilir; Irak kuzeyinde bir devlet kuruldugu zaman 0

zaman yapllan planlamalara gore 1. Ordunun bazl birliklerinin de Irak tarafma kaydlrllmasl

gerekiyordu. Eger bu giindeme geldiyse biiyiik ihtimalle 1. Ordu Komutanhgl siz Yunanistan ile

sava� planml oyna diyorsunuz ama ben Irak kuzeyine de bazl birliklerimi gonderirsem benim

'-' burada Yunanistan ile sava�acak giiciim yok �eklinde bir yakla�lm ortaya koymu� olabilir.

Muhataplan burada miisaade ederseniz onlar cevaplasm. Benim soyleyebilecegim ancak bu."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Siz �imdi �u anda sizin raporunuz yok, elimizde yok.

Siz biraz hatlrhyor musunuz raporunuzu?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Ben raporumu ifok genel olarak hatlrhyorum."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Peki raporunuzda iif tehditten, iif lehdidin bu plan

seminerinde geifliginden, �unlann tartl�lldlgmda bunlann tartlldlgmdan bahsettiniz miT

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Yazml� olabilirim."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Hatlrlayamlyorsunuz 0 zaman?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Evet Saym Savclm ne olur hatlrlayamlyorum yani.

Hallrlamam miimkiin degil ama bakmlz ben bu raporu yazdlm, arkada�lanmla koordine ettim,

bu rapor Genelkurmay Ba�kanhgma gonderilir, ordu komulanhgma ganderilir, ba�ka ordulardan

gorev vermi�sek onlara gonderilir."

Cumhuriyel Savclsl Sava� Klrba�: "$u baklmdan soruyorum �u baklmdan. $imdi bakm

slkmll var. Nasll slkmll var? $imdi koskoca bir ordudan bahsediyoruz. Yani Tiirk Silahh

Kuvvetlerinden bahsediyoruz. $imdi Genelkurmay Gozlemci Raporunda bir iif tehditten, Milli

Mulabakal Hliklimelinden bahsediliyor ve bu Genelkurmay Ba�kanma sunuluyor oyle degil miT

""'" Tanlk Ahmel Nevres Erkin: "Raporlarla da oluyordur eve!."

Cumhuriyel Savclsl Sava� Klrba�: "Sunuluyordur herhalde. Bilgisi olsun diye sunulacaktlr

ne yaplldlglna dair degil miT

Tanlk Ahmel Nevres Erkin: "Mutlaka."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Siz de Kara Kuvvetleri Komutanhgl adma raporunuzu

Kara Kuvvetleri Komulanhgma sunuyorsunuz."

Tanlk Ahmel Nevres Erkin: "Mutlaka."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Kara Kuvvetleri Komutanl ile Genelkurmay Ba�kanl

bir araya geldiginde ya bu seminerde boyle bir iif lehdit oynanml�, Milli Mulabakal Hiikiimeti

kuruluyormu� senin bilgin var ml diye Kara Kuvvetleri Komutanma Genelkurma��kanl

sorarsa, 0 da benim haberim yok derse sizce ne der Kara Kuvvelleri Komulan,n"

Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Mahk �kanl: "Peki siz bilirsiniz."

Salo soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Cu uriyel Savclsl S3lva� Klrba�: "Yani bu kadar hani y.

kadar s bir o�u. Yani ifok basile indirgememek lazl

� =-�b \ \ � I � I 114



T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK 250 MADDESi ilE YETKili ) CElSE TARiHi
01.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CElSE NO:89 Sayfa:115

ordunun tepe noktasmdaki 2 ki�inin arasmda problem yaratabileeek bir husus. Size ne der boyle

bir �ey soylemezseniz."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "SaYln Savelm inamn ben 3 gOn boyunea orada gorO�Olen

konular ie;:erisinde mutlaka see;:iei davranml�lmdlr. Eger orada ie;: tehdidin onemli oldugu, bizim

ie;:in yani Olkemizin bekasl ie;:in bir gOvenlik sorunu te�kil ettigi ifade edildiyse boyle onemli

hususlan raporuma mutlaka giri� bolOmOnde yazml�lmdlr. Ama bu �ekilde i�te Milli Mutabakat

HOkOmeti kurulsun gibi ben konulann benim orada dikkatimi e;:ekeeek boyutta bir genel tavlr

koyan yani bir genel hava yaratan bir �ey oldugunu gormedim, hissetmedim. Diyorum ki�isel

belki 1-2 insan bir �ey soylemi� olabilir."

Cumhuriyet Savelsl Sava� Klrba�: "Bakm."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Ses kayltlannda bulunabilir. Ama orada bana inanmlz boyle

bir �ey olmadl. Yani biz hani bir darbe, bir Milli Mutabakat HOkOmeti Ylkahm yapahm boyle �eyler

duymadlm."

Cumhuriyet Savelsl Sava� Klrba�: "Bakm duymaml�smlz ama yani duymadlm

diyorsunuz tabi ki ona itibar ediyoruz yalmz."

__ Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kam: "MOsaade edin."

Cumhuriyet Savelsl Sava� Klrba�: "$imdi bu seminer 3 gOn sOrOyor."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Evet sOrdO."

Cumhuriyet Savelsl Sava� Klrba�: "3 gOn boyunea yansmdan daha fazlasl bu ie;: tehdide

yonelik gee;:iyor. Siz ie;: tehditte, yani yansmdan daha fazlasma yOzde 90 demi�siniz. YOzde 90

dl� tehdit demi�siniz ama yandan daha e;:ok ie;: tehditle alakah �eyler konu�uluyor. Siz bunlan

raporunuzda belirtmeniz gerekmiyor mu?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Efendim onemli hususlan mutlaka raporumuza koymu�uzdur

tek ba�lma da degi!."

Cumhuriyet Savelsl Sava� Klrba�: "Bakm yandan belki 3/2'sl yani 3 gOnOn 2 gOnO

bununla alakall gee;:iyor. Yani bundan daha onemli 3 gOnOn 2 gOnO bu hikayeden mi oynamyor

bu seminer?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "$oyle arz edeyim. Benim hatlrladlglm 3 gOndO bu seminer. 1.

gOnO tamamen bu harekat planl oynandl. 2. gOn de yine sava� planlan gorO�OldO. Yanlhyorsam

dOzeltilsin 10tten. Zannediyorum 2. gOn ogleden sonra olsa gerek bu geri bolge emniyet plam,

slklyonetim planlan ki her ordunun planmm ekinde bu vardlr. 90nkO slklyonetim otomatikman

.... ilan edilir sava� halinde. HOkOmet taraflndan ilan edilir. 0 kapsamda konular gorO�Olmeye

ba�ladl. 3. gOn de zaten kapanl� gOnOydO. 3. gOn hep son gOnler sadeee i�te ordu komutam bir

degerlendirme yapar, kapam�a yakmdlr. I�te i1gililer sOratle yansllar haZirlamaya ba�lar 2

gOndOr ne yaptlk diye. 3. gOn de oyle gee;:mi�ti. Ogleyin mi neydi bitirdiler. Yemek yedik aynldlk

oyle hatlrhyorum. Bir resim e;:ektirildi."

Cumhuriyet Savelsl Sava� Klrba�: "Tamam te�ekkOr ederim sagolun."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Sagolun."

Sanlk getin Dogan: "Zaman kazanmak baklmmdan bir �ey soraeaglm da."

Mahkeme Ba�kam: "Buyurun."

Samk getin Dogan: "Daha sonra sorular da devam edeeegi ie;:in ozOr d' . . . i 03

Oeak tarihinde tabi kom�u dairesinden bana, 1. Orduya seminerde OEYT C1igimiz olaslhgl

yOksek tehl' Ii senaryo. Senaryoyu hazlrlama sorumlulugu zaten Clunun. Biz 12 Arallk't
mesajl yani i ajl biz ast birliklere gonderdik hazlrhklan yapmal n ie;:in ve bilgi ie;:in de gene

o anlamda kuwete gonderdik. Kuwet OEYTS'yi onun ekinde 'rdO ve bunu dedi ki aglrhki

olarak isi bunu d�ha sonrabunun ie;:inde yalnlz OEYTS, ie;: gOY nlik yok. Tamamtnah�r:n'
. ,rcJ� g�emnlyetl var, hem eephe var. Bunu a n olarak oyna ve anhmi \lie

lrfe ��or. On,dan sonra bunu ba�ka bir �ekilde oynars Bu planda 10 kuwet
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Mahkeme Bai?kanl: "Evet 0 i?ekilde diyorsunuz evet. Biz takip ediyoruz sizin

soylediklerinizi buyurun."

Salonda soz almadan konui?anlar oldu, anlai?llamadl.

Mahkeme Bai?kanl: "Olabilir yani bir anda yanlli? degerlendirme olabilir. Bunu bir hata

olarak degerlendirmemek lazlm. Yani yargllamanm amaci budur. Dogruya ulai?mak neticede."

Sanlk Utku Arslan: "Utku Arslan."

Mahkeme Bai?kanl: "Buyurun."

Sanlk Utku Arslan: "Nato'daki tecrObenize istinaden soruyorum. Olaslllgi en yOksek

tehlikeli senaryonun Ingilizcesi nedir biliyor musunuz?"

Salonda soz almadan konui?anlar oldu, anlai?llamadl.

Sanlk Utku Arslan: "Worstcase scenario diye bir i?ey duydunuz mu?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Evet evet o. 0 hatlrlayamadlm evet. Dogru Worstcase

scenario."

Sanlk Utku Arslan: "Evet yani bizim bai?lmlza bOtOn bu gelenler bir tercOme hatasmdan

dolayl geliyor. Worstcase scenario'nun TOrk�esi nedir?"

..... Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "En koto durum senaryosu."

Sanlk Utku Arslan: "En kotO durum senaryosu. Yani olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo

degildir."

Mahkeme Bai?kanl: "En koto durum evet."

Sanlk Utku Arslan: "MOsaadeniz ile �ok klsa soruyorum. Worstcase scenario Nato'da,

Amerika'da, ingiltere'de, Fransa'da planlamalarda kullanlllr mO"

Mahkeme Bai?kanl: "0 klslm da biraz bilirkii?ilik gibi askeri ilii?kili oldugu i�in."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "(Bir kelime anlai?llamadl) biliyorum."

Sanlk Utku Arslan: "Nato'daki goreve istinaden soruyorum."

Mahkeme Bai?kanl: "Evet."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Yanlli? hatlrlamlyorsam askeri terminolojide olan ve kullanllan

bir durum."

Sanlk Utku Arslan: "Yani bu <;:etin Dogan'm icat ettiQi bir i?ey degil yani.".

Mahkeme Bai?kanl: "Yani ilk kez bu 1. Orduda ortaya �Ikmli? bir olay degil. Bu dOnya

askeri literatOrOnde var."

Sanlk Utku Arslan: "Evet."

Mahkeme Bai?kanl: "Uygulanan bir olay diyorsunuz."

..... Sanlk Utku Arslan: "Evet."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Ben dikkat ederseniz."

Mahkeme Bai?kanl: "Ben 0 durui?mada olmadlglm i�in askeri Iiteratorde oldugunu

soylOyor bilmiyorum."

Salonda soz almadan konui?anlar oldu, soyledikleri anlai?llamadl.

Cumhuriyet Savclsl Savai? Klrbai?: "Bai?kanlm, Saym Bai?kanlm, Bai?kanlm."

Salonda soz almadan konui?anlar oldu, anlai?llamadl.

Mahkeme Bai?kanl: "$imdi biraz da rahatlaym diye mOsaade ediyoruz yani."

Cumhuriyet Savclsl Savai? Klrbai?: "Saym Bai?kanlm bir i?ey soyleyebilir miyim

Bai?kanlm?"

Sanlk <;:etin Dogan: "Bakm efendim yani asllnda."

Mahke e Bai?kanl: "Savcl Bey 1 dakika."

Sanlk . Dogan: "Degerlendirmemiz, yaptlglmlz deger ndirme de i?u. Yap�11m

konui?malar var. Yunanistan .ile savai? olaslllglmiz yok. Yani w rstcase'.de soz konusu ma

bu wors 'nin dedigi olasiliwen koto senaryonun olaslllgi ne man yuksek o'�f Ba Imlz

bai? y rle dertte u zaman. Ii?te onun i�in de olaslllgi en .. sek worstcre dl oruz.

SebeR n�tiriyoruz s bep bu yani." ,
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Mahkeme Ba�kam: "Onun biraz daha farkll boyutu olarak du�undunuz siz. Oyuzden."

Samk Utku Arslan: "Sagolun."

Cumhuriyet Savelsl Sava� Klrba�: "Ba�kamm."

Mahkeme Bai?kam: "Buyurun. Savel Bey 1 dakika �ey yapallm."

Sanlk $ukru Sarll�lk: "Efendim Genelkurmay Ba�kanllgmm 18 Mart 2000 gun i�te gen.pp

maddeler var. Saylll Turkiye'nin Milli Askeri Strateji (TOMAS) dokumanmda 2. bOlum 2-b

bendinde Turkiye'nin guvenligine yonelik kabul edilebilir en tehlikeli senaryo olarak diye bai?laylp

bir90k maddelere ihtiva eden bir husus var. Yani bu ulkenin Milli Guvenlik Stratejisi igersindeki

resmi belgelerin igerisinde."

Mahkeme Ba�kam: "Kullamllyor."

Samk $ukru Sanl�lk: "Yer alan bir ifadedir. Bu meveuttur yani bunu herkes bilsin.

Te�ekkur ederim."

Mahkeme Ba�kam: "Evet Savel Bey."

Cumhuriyet SavelSI Sava� Klrba�: "$imdi olaslllgi en yuksek tehlikeli senaryonun onemli

olan Ingilizeesi, Turkgesi veya anlaml degil onun kapsamldlr. Sizin ne anladlgmlz ne

....... uyguladlgmlzdlr. Yani <;:etin Dogan'm olaslllgi en yuksek tehlikeli senaryodan ne anladlgl ve

nasll uyguladlgldlr. Yoksa Turkgesi, Ingilizeesi �uymu�, buymu� onemli degildir yani."

Mahkeme Ba�kam: "Peki ba�ka bu."

Sanlk Abdullah Gavremoglu: "Ba�kamm son."

Mahkeme Ba�kanl: "Tanlgm olayda bilgi sahibi olabileeegi hususlar ile ilgili sorulan alallm

varsa, yoksa bitirelim."

Samk Abdullah Gavremoglu: "Herhalde son soru olaeak Ba�kamm. HOi? geldiniz. Yapmli?

oldugunuz gorev itibari ile seminer doneminde yapm1i? oldugunuz gorev itibari ile Kara Kuvvetleri

Komutanllgmm haZirlanml� olan raporuna, igerigine en havi ki�i sizsiniz, en ondeki ki�i sizsiniz

diyebilir miyiz?"

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Evet."

Sanlk Abdullah Gavremoglu: "$u an rapor anladlglmlz kadan ile bulunamlyor, ama."

Tamk Ahmet Nevres Erkin: "Ben bulunmadlgml da bilmiyorum, 9unku ben emekli oldum 3

'111 once."

Samk Abdullah Gavremoglu: "Mahkemenin a91klamasmdan oyle algillyoruz. Ama en iyi

hatiriayabileeek ki�i sizsiniz. Tabi dogal olarak 90k sene ge9mi�."

Mahkeme Ba�kam: "Kara Kuvvetlerinden 0 da gelmedi. Ornegin mesela 1. Ordunun

... gonderdigi �eyi de gelmedi 31 Oeak tarihli yanll� hatlrlamlyorsam. Sizin olaslllgi en yuksek

tehlikeli senaryoyu Kara Kuvvetlerine bildirdiginiz bir yazl vardl."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "31 Oeak tarihli."

Samk <;:etin Dogan:"(Mikrofona konu�ulmadlgl i9in soylenenler anla�llamadl.)"

Mahkeme Ba�kam:"Sizde var da Kara Kuvvetleri onlan yanll� hatlrlamlyorsam

gonderemedi ."

Samk <;:etin Dogan: "Ama var yani dosyanm i9inde var."

Mahkeme Ba�kam: "Sizden gelen evraklar �eyde var yani dosya igerisinde var. $imdi

Kara Kuvvetleri orada 5 yllda imha ediliyor ilkesi var diyorsunuz ar�iv yonerg�imfe:-ogei'�r'

herhalde Kara Kuvvetleri."

Sanlk <;:etin Dogan:"(Mikrofona konu�ulmadlgl i9in soylenenler

Mahke e am: "Evet."

Sanl dullah Gavremoglu: "Ahmet Albaylm bu hazl�ml� oldugunuz raporda
rutin, s" i oreviniz ieabl ile katillyorsunuz seminerlere. Rutil\ yazml� olunan hususlar d

bir Y y<!IDIZ hatlrlar mlydlmz?"

Ta I Nevres Erkin: "Hatlrlardlm."
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Sanlk Abdullah Gavremoglu: "Peki gerek Iddia Makamtnca iddia edilen hususlar gerekse
burada birgok sanlk taraftndan dlle getirilen seminerde ortOIO bir husus konu!}uldugu konusunda

herhangi bir !}ey olsaydl bunu seminer sonug raporunuza yazar mlydlnlz?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Bunu ba!}ta ifade ettim zaten. Dikkatimi gekecek boyutta hani

boyle i!}le darbedir, ihlilaldir boyle bir !}ey olsa bunu mutlaka en aztndan yazmaya korsam gider

mullaka komutanlanma !}ifahen soylerdim."

Sanlk Abdullah Gavremoglu: "Peki 0 zaman !}U soru lie bitirmek istiyorum. Her !}eyi

hatlrlamanlz mOmkOn degil ama boyle bir !}ey olsaydl yazml!} oldugunuzu hatlrlardtnlz. Bunu

hatlrlamlyorsunuz dogru mudur?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Bunu zaten ben ba!}ta ifade ettim sanlyorum."

Sanlk Abdullah Gavremoglu: "Peki te!}ekkOr ederim."

Mahkeme Ba!}kanl: "Yanna kalacak bu konu boyle giderse tabi yani."

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Ba!}kanlm gok klsa, klsa net gOnkO jandarma."

Salonda soz almadan konu!}anlar oldu, anla!}llamadl.

Mahkeme Ba!}kanl: "0 zaman da gapraz sorgu imkanl stnlrlandlnllr. Baktn !}imdi yann bir

....... daha gelmek zorunda kalmastn tanlk diye veya kOrsOye glkmak zorunda kalmastn diye gaba

sarf ediyorum. Buyurun klsa klsa alallm sorulannlzl. Degerlendirme olmadan."

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "SaYln Nevres Bey plan kapsamtnda, egemen harekat planl

kapsamtnda jandarma birliklerine veri len gorevi ifade edebllir misiniz?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Aynntlslnl bilmemekle beraber jandarmantn yapacagl gorev

geri bolgede kolluk hizmeti yapmaktlr. Bunun dl!}tnda."

Mahkeme Ba!}kanl: "Normal goreve devam etmesi lazlm."

Sanlk Hanifi Ylldlnm: "<;OnkO siz harekat."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Evet kolluk gorevi."

Mahkeme Ba!}kanl: "Peki."

Sanlk Hanifi Ylldlnm: "<;OnkO harekat personelisiniz. Peki bu gorevler arastnda bu

sayacaglm klasorler, dosyalar var ml? Ornegin ili!}igi kesllecek jandarma personel, kilit gorevlere

atanacak personel veya tutuklanacak AK Parti Oyeleri."

Mahkeme Ba!}kanl: "Klsaca bu tOr listeler hazlrlar ml jandarma?"

Sanlk Hanifi Ylldlnm: "Ordu geri bOlgesindeki sinagoglar bunun gibi lisleler olur mu bu

planda?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Normalde boyle spesifik !}eyler olmamasl lazlm."

.. Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Te!}ekkOr ederim peki."

Tanlk Ahmel Nevres Erkin: "Yani olmamasl lazlm."

Mahkeme Ba!}kanl: "Bahzat Balta evet."

Sanlk Behzal Balla: "Ben gok klsa bir soru soracaglm. Sizin de gozlemci olarak

Genelkurmay Heyeti lie birlikte katlldlglnlz seminerde !}ayet kuvvet komutanl ve Genelkurmay

Ba!}kanl da i!}tirak etmi!} olsaydl ordu komutanllgtnca belirlenen cereyan tarzl planl dl!}tnda bir

plan ml uygulanlrdl, uygulanacaktl veyahut da sizin tanlk oldugunuz konu!}malann dl!}tnda

konu!}malar, gorO!}meler mi yapllacaktl? Yani 0 komutanlartn huzurunda Orgeneral <;elin

Dogan'tn tamamen !}ahsi degerlendirmesi olarak soyledigi Milli Mutabakal HOkOmeti sozcOgO,

cOmlesi gegecek miydi, gegmeyecek miydi?"

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "$imdi bir degerlendirme soruslV""5ordunuz, ama ben

gegecegini degerl . iyorum."

Sanlk t Balta: "Te!}ekkOr ederim."

Tan met Nevres Erkin: "<;OnkO bizim plan seminerleCizde serbestge ifade edllirdi.
Yanll!} . ogru da olsaherkes gorO!}OnO ifade ederdi orad ."

�nI: "Buyurun Hakan Akkog." / /
� I � I /
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Sanlk Hakan Akkoc;:: "Sadece bir katkl ic;:in ifade etmek istiyorum ve ya�adlglm tecrObe

olarak. Ben Nato'nun Egitim ve Tatbikat Daire Ba�kanligml 2005 ila 2007 yilian arasmda bir fiil

icra ettim. Biraz once Nevres AlbaYlmm da ifade ettigi gibi ve Ingilizce terimi i1e en kotO senaryo

hem Nato'da, hem Nato'ya ait Olkelerin tamammda kullanlliyor. Bir ornek vermem gerekirse

ornegin; Somali'de 50 tane Nato askerinin oldOrOidOgO, OssOn baskm yaplldlgl gibi biraz once de

Nevres Albaylmm soyledigi gibi biraz a�lrIya kac;:an absOrt olan olaylar senaryo olarak ortaya

konur ve buna kar�1 Nato Olkelerinin alacagl tedbirler test edilir. Dolaylsl ile dOnya c;:apmda da

benzer olaylar hem Olkelerde Nato Oyesi Olke �u anda 28 tanedir, hem 28 tane Olkede, hem

kendim Egitim ve Tatbikat Daire Ba�kanl olarak bizzat uyguladlm."

Tanlk Ahmet Nevres Erkin: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki. Tamam sizin de tanlkligmlz bitti yerinize gec;:ebilirsiniz. Diger

tanlklan da ic;:eri alalim, kalanlan. $imdi bugOn Nurettin 1�lk tahliye talepli bir dilekc;:e verdi. Vine

Abdullah Can Erenoglu tanlk dinletme talepli bir dilekc;:e sundu. Vine Avukat Ali Fahir Kayacan

ke�if talepli ve yine bilirki�i incelemesi yapllmasma dair bir dilekc;:e sundu. Servet Bilgin

taleplerini ic;:erir ve savunmalannl ic;:erir 2 ayn dilekc;:e sundu. Parmak izi ile ilgili klslmda

""" materyallerde parmak izleri bulunmu� bir miktar. Fakat bunlar sadece veri tabanmdan

kar�lla�lIrma yapllml�. Burada da i�te Birol Berber ve Suat Baran daha once Emniyette mevcut

veri tabanlannda parmak izi olduklan elde edilmi�. Bunu ben bir tekrar inceleyeyim bununla ilgili

ba�ka ne yapllabilir �ey yapanz, konu�uruz. Bir de bir dilekc;:e gondermi�ler imzaslz. Okumaya

gerek gormOyorum c;:OnkO bazl insanlan rencide edecek �eyler kullanllml� ho� tabirler degil.

Davaya bir katklsl da yok. isteyen �eyden bakabilir, ho� �eyler yazmaml� yani boyle hep

insanlan otekile�tiren ibareler kullanml�. Hani diyoruz ya 0 oradan, bu buradan �eklinde silahli

kuvvetlerimizdeki mevcut komuta kademesi ile ilgili ya da emekliler hakkmda bunlarda

duru�mada aC;:lklanmasl gereken ya da davaya katklsl olan �eyler degil. Posta ile gelmi� isimsiz,

el yazlsl ile yazllml�."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "Bunun yani onlan biz aslinda yaplyoruz fakat bu bizim

yoklugumuzda gelmi�, Be�ikta�'a gelmi�. Ben zarfml da goremedim. BugOn burada kar�lmlza

C;:lktl. <;:ok onemli bir �ey degil davaya katklda bulunacak hic;:bir ozelligi yok. $imdi yann �uradan

listemize bakallm. Yannki tanlk dinleme programlmlzl aynen icra edecegiz. Yann ic;:in 7 ki�i

c;:aglrdlk bugOn kalanlar aylracaglz onlan. Sabah oncelikle Genelkurmay sonuc;: raporunda

imzasl bulunan SlraSI ileoncelikle Bekir Kalyoncu, daha soma Koksal Karabay, soma Ya�ar

..... BOyOkanlt dinlenecek. Ondan soma da bu mesaj emrinde imzasl bulunan zannediyorum Levent

Gozkaya ve ilker Ba�bug bunlar dinlenecek. Daha soma da vakit kalirsa Hasan Durak ve

Mehmet Pmar bunlan yann planladlglmlz gibi �ey yapacaglz. $imdi bugOnden kalan SOleyman

Ta�, Dogan Arslan, Vahit Aydogan, Mehmet Ali Alta�, Cevdet Kurnaz, Hasan Karagoz, Ahmet

Ankan, Muharrem Ozcan, Oktay Ceylan tamammlz buradasmlz degil mi? Sizin Pazartesi

gelmenizi rica edecegim sizden ba�ka c;:aremiz yok. Masraflannlzl kar�llayacagmlz. Yani

biletlerinizi, kullandlglnlz i�te yeme ic;:me �eylerinizin belgelerini aim bize bir dilekc;:e ile ve banka

hesap numarasl ile bize sun un. Biz masraflannlzl kar�llayacaglz. Tekrar Emniyete ya da Merkez

Komutanllgma yazl yazma geregi duymuyoruz. Gerek yok degil mi, Siz geleceksiniz yani

yargllamanm devaml aC;:lsmdan sizin beyanlannlzl almaya gerek duydu Mahke . Ama
planlandlgl �ekilde yOrOmedi. GonOI isterdi ki 1 gOnde burada ifadenizi ala Ii . I de evlen ize

gonderelim. DI�and gelenler ic;:in ikinci bir Istanbul seyahati olur. Pazart I gOnO yine 09:30 da

sizleri bekliyo iger dinlenen tanlklar Omer $evki Genc;:tOrk bir gay komutanl. Dog da

onemli bir .. ev icra ediyor. Gorevinizin ba�ma donebilirsiniz. Vine hmet Nevres Erkin si de

c;:all�IY z ve gorevinizin ba�ma donOn. Ama sizin onemli bir y tuttugunuz siz ke dini de

50 u�me�enc;:tOrk ile 0 konuda organize gorevi ptlgmlz soyleni}l r. E son

a�gOnO dinlenen tanlklar kar�lsmda gerek duya ak size bir t efon daha
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ederiz gelin diye. Ama !?u itibari i1e Heyetimiz 6nceki uygulamasmda cindO. Daha fazlatni

buraya gelip gitmeme ecburiyet dl!?mda sizi zorlamama dO!?Once ile Pazartesi gelme ize

gerek yok siziW P . d. uru!?maYI bugOn kapatlyoruz. 02.03.201 gOnO saat 09:30'da ann

duru!?maya devp dilecJlk." 01.03.2012
/
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...
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