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2010/283 Esas saylh kamu davasmm oturumu Silivri Ceza Infaz Kurumlan KampOsO
bitiiQindeki salonda Mahkeme Bakanl Omer Diken, Oye Hakimler Ali Efendi Peksak ve Murat
OrOndO'den oluan Mahkeme Heyet tarafmdan zablt katibi Adem Ceylan da ham oldugu halde
CMK'nm 147/1-h ve 219/1 maddeleri geregince sesli ve gorOntOIO kaylt yapllmak sureti ile at;:lldl.

Cumhuriyet Savcllan Sava Klrba ile HOseyin Kaplan hazlr. Aynca CMK 188/son

maddesi geregince Oye Hakimlerimizden Aytekin Ozanh da durumaya katllmaktadlr.

Mahkeme Bakanl: "Tutuklu sanlklardan; Turgut Atman, Abdurrahman Babug, Mehmet

Cem C;;aglar, Levent C;;ehreli, Hakan Ismail C;;elikcan, Gokhan C;;iloglu, Mehmet Ferhat C;;olpan,
Ahmet Necdet Doluel, Ahmet Erdem, Burhan Gogce, Hasan GOlkaya, Nuri Selt;:uk GOneri, Ender
GOngor, Nurettin 1lk, lafer Karata, GOrbOz Kaya, BOlent Kocababut;:, Erhan Kuraner, Mustafa

Korkut Ozarslan, Murat Saka, Ali TOrken, Onur Uluocak, Ahmet leki Ot;:ok, Kemalettin Vakar,
Fahri Can Vlldlnm, $afak VOrekli, Levent Kerim Ut;:a, Derya GOnergin, Hasan Ozyurt, Levent

-.

Ersoz ve Memi VOksel Yalt;:m dlmdakiler hazlr."
Mahkeme Bakanl: "Tutuksuz sanlklardan."
Tutuksuz sanlklar; Osman Fevzi GOne, Ayhan GOmO, GOIIO Salkaya,
Abdulkadir Eryllmaz."
Mahkeme Bakanl: "Sanlk mOdafilerinden."

Ugur Uzal,

Sanlklar Ahmet Sinan Ertugrul, Akm Oredi, Berker Emre TOk, BOlent Olcay, Fahri Can
Ylldmm, Mehmet Cem Okyay, Mete Demirgil, Nuri OstOner, Nuri Selt;:uk GOneri, Onder C;;elebi,
Yusuf Afat, lafer Erdim Inal mOdafii Av. GOnizi Dizdar.
Sanlklar Halil Helvacloglu, Ihsan Balabanh, Bekir Memi, Hakan Akkot;:, Mustafa Onsel,
Hanifi Ylldmm, YOksel GOrcan, Ikrami Ozturan, Ilkay Nerat, lafer Karata, Refik Hakan Tufan,
Orkun Gokalp, Ismet KIla, Cemal Candan, Can Bolat, Sami YOksel, Hakan IIlca ve Fuat Pakdil
mOdafii Av. Ramazan Bulut.

Sanlklar Ender Kahya ve Fahri Yavuz Uras mOdafii Av. Alp C;;akmut.
Sanlk Taylan C;;aklr mOdafii Av. Hasan Adil Atabay.
Sanlklar Metin Yavuz Yalt;:m, Behzat Balta, Tuncay C;;akan, Erhan Kub
mOdafii Av. Salim $en.

Sanlklar C;;eti!lJdogan, SOha Tanyer!., Kadir Sagdlt;:, Mehmet yatih IIgar, Nedim Ulu$an,
Hakan Bo,un C;;it;:ek, Ahmet leki Ut;:ok, Ahmet Bertan NoJ{aylaroglu mOdafii Av.
Olgen.

sanlklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz.

Ik Dursun C;;it;:emOdafii Av. irem C;;it;:ek.

n1k m Flrtma mOdafii Av. Kazlm Yigit Akalm.
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Sanlklar GOrbOz Kaya, Hasan Fehmi Canan, Abdullah Dalay, Mehmet Kaya Varol, Hamdi
Poyraz, Dogan Fatih KOc;:Ok, Soydan GorgOIO, Erhan Kuraner, COneyt Sarlkaya, SOha Civan ve
Erdogan Koc;:oglu mOdafii Av. Ahmet Koc;:.
Sanlk Mehmet Otuzbiroglu mOdafii Av. Dilek Helvacl.
Sanlk Ertugrul Uc;:ar mOdafii Av. Ahmet $OkrO Eymirlioglu.

Sanlklar Ayhan Ta, Nejat Bek, Salim Erkal Bekta, Nurettin 1lk, Memi YOksel YalC;:ln,
Hasan Nurgoren, Behc;:et Alper GOney, YOksel Gamslz, Osman Fevzi GOne mOdafii Av. Ilkay
Sezer.

Sanlklar Eyup Akta ve Muharrem Selc;:uk anal mOdafii Av. Nursafa Pandar.
Sanlk Engin Alan mOdafii Av. Ayhan Nacak.
Sanlklar $enol BOyOkc;:aklr, SOleyman Namlk Kuruncu, Tunc;: Sozen, Ayhan GOmO,

Namlk Sevinc;:, Yusuf Volkan YOcel, Atilla Ozier, Qetin Can, Kubilay Baloglu, Mustafa IIhan,
YalC;:1n ErgOI, Osman BalbOyOk, Rasim Arslan, HOseyin Dilaver mOdafii Av. Haluk Peken.

Sanlk Mehmet Otuzbiroglu mOdafii Av. Orner Bayraktar.

Sanlklar Ali Semih Qetin, Yaar Barbaros BOyOksagnak, Bora Serdar, Cern Aziz Qakmak,
...

Cern GOrdeniz, Ercan Irenc;:in, Faruk Dogan, Fatih Uluc;: Yegin, Harun Ozdemir, Hasan GOlkaya,
Klvanc;: Klrmacl,
Nazhoglu Eral.

Mustafa Yuvanc;:,

Soner Polat,

Taner GOI,

Utku Arslan

mOdafii Av.

$ule

Sanlklar Kadir SagdlC;:, Abdullah Can Erenoglu, Mehmet Fatih Ilgar, Mehmet Koray
Eryaa, Turgay Yamac;: mOdafii Av. Murat ErgOn.

Sanlklar Turgut Atman, Beyazlt Karata, Nedim GOngor Kuruba, Ismail Ta, Mustafa
Erhan Pamuk, Mehmet Eidem, BOlent GOnc;:al, Mehmet Erkorkmaz, Ahmet Erdem, Korcan
PulatsO, Ziya GOler, Rldvan UlugOler, Cenk Hatunoglu, HOseyin Qlnar, Mustafa Haluk Bayba,
Mehmet Cern Qaglar ve Sefer Kurnaz mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan.

Sanlk Orner Faruk Aga Yarman mOdafii Av. GOlcan Baak.
Sanlk Orner Faruk Aga Yarman mOdafii Av. Mehmet Oral.
Sanlk Nuri Ali Karababa mOdafii Av. Mehmet Seren Dinc;:ler.
Aynl sanlk mOdafii Av. Murat Dinc;:ler.
Aynl sanlk mOdafii Av. Ufuk Yazl.

Sanlklar Ibrahim Koray Ozyurt, Tayfun Duman, Ali TOrken, Dora Sungunay, Muharrem
Nuri Alacah, $afak YOrekli ve Bilgin Balanh mOdafii Av. Ibrahim $ahinkaya.
..

Aynl sanlklar mOdafii Av. $eref Dede .

Sanlklar Ayhan Gedik, $afak Duruer, Mehmet Ferhat Qolpan, Omit Ozcan, Hakan Ismail
Qelikcan, Ahmet Necdet Doluel, Levent Kerim Uc;:a, Orner Faruk Aga Yarman, Enver Aksay,
Mehmet Cern KIZII, Levent ErgOn, Sencer Baat ve Suat Donmez mOdafii Av. Hakan Tunc;:kol.
Sanlk KOrad GOven Erta mOdafii Av. BOlent Hoke.
Sanlklar Ali Deniz Kutluk ve Mustafa Aydin GOrOI mOdafii Av. Aye GOI Hanyaloglu.

Sanlklar Ozden Ornek, Mehmet Cenk Dalkanat mOdafii Av. Turgay Sarlakc;:ah.
Sanlklar Halil Kalkanh, Emin KOc;:Okklhc;: mOdafii Av. Mustafa Kavakhoglu.
Aynl sanlklar mOdafii Av. Deniz Qil.
Sanlk Ahmet Yavuz mOdafii Av. Selim Yavuz.

Sanlklar Ali Sadi Onsal ve Ramazan KamOran Goksel mOdafii Av. HOseyin Mithat
Tombak.

Sanlklar Ali Rlza Sozen, Ali Demir, Aziz Yllmaz, Erdinc;: Atik, GOkha
.. tOndag,
Hakan Sar In, HOseyin Ozc;:oban, HOseyin Topuz, Kahraman Dikmen
urat Ozc;:elik, Yusuf
Kelleli, Na II
,Abdil Akc;:a, Imdat Solak, Mustafa Kelleci, Mutlu
lC;:h, Hakan Ylld. 1m ve

Tuncay

mOdafii Av. Mustafa EyyOp Bakan.
nlk Oguz TOrksoyu mOdafii Av. Osman Oguzhan.

n1klLTOJWagl, Recai i;lmaz ve Yaar Dilber mOdafiAv. Haluk DellJitklC;:.
2
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Aynl sanlklar miidafii Av. AYfle Begiim 9amcl.
Aynl sanlklar miidafii Av. Deniz Can Demirklhy.

Sanlklar Suat Aytln ve Izzet Ocak miidafii Av. Muammer Kiiyiik.
Sanlklar Suat Aytln ve Izzet Ocak miidafii Av. Muammer Kiiyiik: "Baflkanlm duruflma bu
arada fley yaparken su getirmifltik de gey kaldlk bugiin. Bu arada su verebilir miyiz?"
Mahkeme Baflkanl: "Kimlere?"

Sanlklar Suat Aytln ve Izzet Ocak miidafii Av. Muammer Kiiyiik: "Komutanlara su gerekli
oluyor da. $urada sular duruyor onlan flu arada verebilir miyiz?"
Mahkeme Baflkanl: "$imdi 0 konu koruma gorevini yapan Jandarma Komutanllglnln
yetkisinde olan bir husus. Suyun saghkh oldugu, herhangi bir fliiphe iyermedigi konusunda onlar
kanaat getirirse onlann inisiyatifinde, ben bu konuya kanflmam."

Sanlklar Suat Aytln ve Izzet Ocak miidafii Av. Muammer Kiiyiik: "Yok suyu buradan
ahyoruz zaten."

Mahkeme Baflkanl: "Yani 0 benim."

...

Sanlklar Suat Aytln ve Izzet Ocak miidafii Av. Muammer Kiiyiik: "Siz izin verirseniz."

Mahkeme Baflkanl: "Bakln biz kimsenin yiyip iymesi, burada su iymesine kan'ijmadlk
hiybir zaman ama suyun kontrol
Komutanhglnln yetkisindedir."

edilebilir

bir yerden

gelip gelmedigi

konusu

Jandarma

Sanlk Hasan Hakan Dereli miidafii Av. Mustafa Ulu'ijahin.
Sanlk Ugur Uzal miidafii Av. $iikrii Kuvvetli Yllmaz.
Sanrk Ali Aydin miidafii Av. Oguzhan Aydin.
Sanlklar Faruk Oktay Memioglu, Mehmet Kemal Goniilda'ij, Mehmet Yoleri mOdafii Av.
Eyyup Sabri Giirsoy.
Sanlk Timuyin Erarslan miidafii Av. Ugur Sayaner.
Sanlk Biilent Tunyay miidafii Av. Cengiz Erdogan.
Sanlklar Liitfii Sancar, Taner Balkl'ij, Mustafa Karasabun ve yetki belgesine istinaden
$iikrii Sanl'ijlk miidafii Av. Yakup Akyiiz.

Sanlk Emin Hakan Ozbek miidafii Av. Omit KarayaVufl.
Mahkeme Baflkanl: "Miidahil vekillerinden.

Miidahiller Ozgiir Dii'ijiince ve Egitim Haklan Dernegi Rldvan Kaya ve Hamza TOrkmen
miidafii Av. Necip Kibar.

-

Aynl miidahiller miidafii Av. Mehmet Alagoz.

Miidahil Rldvan Kaya.

Mahkeme Ba'ijkanl: "Hazlrlar aylk duru'ijmaya ba'ijlandl. Getirilemeyen sanlklann sagllk

sebepleri ile getirilemedigine dair Ceza Infaz Kurumlan yazllannln Mahkememize ula'ijtlgr
goriildii. Tanlk yoklamaslna geyildi. Bekir Kalyoncu, buradaslnlz. Koksal Karabay, buradaslnlz.
Ya'ijar BOyiikanlt, buradaslnlz. Dinleme SlraSlna gore okuyorum, bu slraya gore dinleneceksiniz.
Hasan Durak, buradaslnlz. Mehmet Plnar, buradaslnlz. Levent Gozkaya, buradaslnlz. Peki,

Bekir Kalyoncu dl'ijlndakileri dlflan a/abiliriz. Mikrofonunu ayahm tanlglmlzln. Isminiz?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Bekir Kalyoncu."
Mahkeme Ba'ijkanl: "Baba adlnlz?"

Tanlk Bekir Kalyoncu: "Ismail."
Mahkeme Baflkanl: "Anne adlnlz?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Nimet."

Mahm'ijkanl: "Kay dogumlusunuz?"
Tanlir Kalyoncu: "1950."
/
.eme Ba'ijkanlze ulaflabilecegimiz i'ij veya ikamet adre$ini soyleyebilir misiniz?',

Ik Bekir--KatVOr1cu: "I'ij adresim Jandarma Genel KomutanhOI Ankara."

3
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Mahkeme Bakam: "Peki, buyurun oturun. Konumak daha rahat olur 0 ekilde. :;limdi
Mahkememiz bir onceki oturumda sizin tamk olarak dinlenmenize karar verdi. Tamk olarak
dinlenmenizin sebebi de iddianamelerde iddiaya konu sU9un kaynagmm birinci oncelikle 2003

yllmda, 5-7 Mart 2003 ylhnda istanbul 1. Ordu Komutanhgmda yapllan plan seminerinde bir
darbenin plamn ve gorOmesinin yaplldlgl iddia ediliyor. Cumhuriyet Savclhgmm goruu ve buna
gore Cumhuriyet Savclhgl iddianamesinde delillerini slrahyor. Delillerin kabul edilip edilmeyecegi
Mahkemenin daha sonraki hOkum aamasmda verecegi bir karara bagh. Ancak bu iddianm
Mahkemece degerlendirilebilmesi i9in Mahkememiz plan seminerine gozlemci olarak katllan
kiiler ile yine Genelkurmay Bakanhgl sonu9 raporunda imzasl bulunanlann bu konuda
herhangi bir bilgileri olup olmadlgl konusunda dinlenmelerine karar vermitir. Siz de 0 tarihte

..

2003 YIII tarihinde daire bakam IOmgeneral slfatl ile bu sonu9 raporunda parafmlz var. Bu
sebeple Mahkememizce dinlenilmenize karar verildi. Mahkeme huzurunda yemin ederek tamkllk
yapacaksmlz.
Dogruyu
soylemeniz gerekmektedir,
90nku
muhakkak
ki
yani
dogru
soyleyeceksiniz bizim bundan bir endiemiz yok, yasal bir ihtar oldugu i9in biz bunu
tekrarhyoruz. Yapacagmlz tamkhk Mahkeme taraflndan hOkme esas ahnabilir, samklann hukuki
durumlanm lehe veya aleyhe etkileyebilir. Bu nedenle de onem arz etmektedir. Size onOnOze bir
metin getirmi olmalan lazlm. Bunu oradaki eyleri tekrarlayarak yemin ettirecegiz. Tamkllktan
somada Mahkemenin mOsaadesine kadar burada kalmanlz gerekmektedir. Ancak bir
mazeretiniz varsa onu Mahkeme Bakanllgl uygun gorebilir. Sanlklar ile herhangi bir ekilde
akrabahgmlz var ml yasal anlamda, akrabahk."
Tamk Bekir Kalyoncu: "HaYIr."
Mahkeme Bakam: "Herhangi bir husumet olam var miT
Tamk Bekir Kalyoncu: "HaYIr."
Mahkeme Bakam: "Husumet yok. Peki, buyurun ayaga kalkm.
soyleyeceginize namusunuz ve vicdanmlz adma yemin eder misiniz?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Ederim. Buyurun."
Mahkeme Bakanl: "Yemin metnini tekrarlayacaglz onu unuttuk."

Bildiginizi dosdogru

Tamk Bekir Kalyoncu: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdanlm Ozerine
yemin ederim."
Mahkeme Bakanl: ":;limdi ben yemin metnini soyleyince bir anda insan orasl da soylemi

..

gibi alglladl, normalde tekrar ediyoruz. Olur insamz, hepimiz hata yapabiliriz. Tabi burada sonu9
raporunda parafl bulunanlann SU9'a herhangi bir dahil 0 tOr yonOnde Mahkememizin bir eyi yok,
bir dOOncesi yok. Ancak siz CMK 48. maddesi anlammda boyle bir upheye kapllirsamz, hani
beni de bundan sorumlu tutarlar eklinde bir Opheye kapllirsamz a91klama yapmama hakkma
da sahipsiniz. Bunu da yine CMK'nm 48. maddesi emrettigi i9in hallrlatlyoruz. Tamk dinlenirken
bunlar hallrlatlhr. Yoksa hi9 kimseye bir isnatta bulunma gibi bir durumumuz yok. :;limdi 2003 yill

5-7 Mart 2003 ylhnda Istanbul 1. Ordu Komutanhgmda yapllan seminerden soma Genelkurmay
Bakanhgl gozlemci heyetinden Mehmet Pmar koordinesinde Hasan Durak tarafmdan bir sonu9
raporu hazlrlanml ve bu once sizin paraflanmzdan ge9tikten soma 26 Mart 2003 tarihinde de
Genelkurmay 2. Bakam Yaar BOyOkamt tarafmdan uygundur gorOlerek, uygundur imzasl ile
imzalanml. Siz 0 donem itibari ile bu sonu9 raporunu incelediginizde herhangi bir ekilde bir
burada olagandl1 bir gorOme yaplldlgl Opheine vardmlz ml? Bir de Ocak 2003 taribLnde

Kara Kuwetleri Komutanhgl Kurmay Bakanl IIker Babug tarafmdan imz;;llanan ve LevEffit

Gozkaya tarafmdan paraf edilen bir mesaj formu var. Bu mesaj form
a oyle diyor; so.
konusu fa liyetin Genelkurmay Tat-Prog 2003-2006 dokOmam
a emredilen tatbik t
ozelliklerin
..
lanlama direktifi Ocak 2003 aymda gonderilecek
n kuwet yap lSI 9ahm I
kuwet 2
dikkate almarak 1. Ordu Komutanhgl yeni kuwet yapl ma 1lk tutacas:rzda i ra
edil
, ilgi ile teklif edilen senaryonun 1. Ordu Komutanhgl plan emineri 4-6 M
2003' en
1 Ordu KOjJlutanhgmca tespit edilecek bir tarihte plan 9allma
eklinde i elenme ini,
_.

.

4

T.C. ISTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi ( CMK 250 MADDESIILE YETKILI ) CELSE TARIHI
02.03.2012 ESAS NO: 20101283 CELSE NO:90 Sayfa:5

planlanaeak tarihin bildirilmesini eklinde bir emir var. Olaslhgl en yuksek tehlikeli senaryonun
goruulmesi teklif edilmi 0 tarihte Kara Kuwetleri Komutanhglna, Kara Kuwetleri Komutanllgl
da bu olaslhgl en yuksek tehlikeli senaryonun i1eriki bir tarihte goruulmesi yonunde emir
yaYlnlaml. Fakat bu iddia 0 ki eydeki iddianamedeki, bu emre ragmen herhangi bir degiiklik
olmadlgl halde emre muhalif ekilde bunun da 1. Ordu Komutanhgl seminerinde oynandlgl iddia
ediliyor. Bu konuda bilgilerinizi alklar mISInIZ, buyurun."
Tanlk Bekir Kalyoneu: "Tabi bu plan seminerine Genelkurmay Bakanhglnl temsilen
zatlalinizin belirttigi isimler gozlemei olarak katlldllar ve sonuta tespitlerini bir rapor haline
getirdiler ve hiyerarik bir yapllanmadaki burokratik bir ilem geregi ben ve slrah komutanlanmlz
imzaladllar. Tabi 0 zaman olaganustu bir donem oldugunu hatlrlatmakta yarar gOruyorum
Genelkurmay Bakanhgl alslndan. I;unku benim paraflma dikkat ederseniz 21 Mart'ta
paraflanml. 20 Mart tarihi Amerika Birleik Devletlerinin Irak'a saldtnslnln baladlgl gundur.
Onun ertesinde 6-7 aydlr bu Amerikahlar i1e askeri teknik gorumeleri muzakeresini yapan kii

....

olarak ok yogun bir ortamda idik. Genelkurmay Bakanhglnda Plan Harekat Daire Bakanl
olarak beni ilgilendiren konu bu plan seminerinde Genelkurmay Bakanllglnln direktiflerinden
i1ave olarak ordunun herhangi bir talebi var ml yok mu ve bunun dllnda herhangi bir ey var ml
yok muydu. Ben sadeee muhtemelen buna bakmllmdlr. Aynea zatlalilerinin de bildigi gibi plan
tatbikatlan ve seminerler bir oyun, bir tiyatro oyunu tabiri eaizse eklinde yaplhr. Bir senaryo
vardlr ve bu senaryoya uygun olarak eitli enjekteler i1e durum kOtuletirilerek bu durum
erevesinde karargah subaylannln ve komutanlannln eitli durum muhakemeleri yaplp itli
sonulara varmalan beklenir. DolaYlsl i1e bu arkadalanmln yaptlgl tespitlerde ben herhangi bir
olaganustuluk fark etmedim. Zira hem okudugum zaman fark etmedim hem de belki de ilerimin
yogunlugu nedeni i1e Genelkurmay'da ahan arkadalar bilirler boyle durumlarda Genelkurmay
karargahlnda olaganustu bir durum 1 gun once harp balaml, dolaylsl i1e ben olaganustu bir
ey hissetmedim. Arz ederim Sayln Bakanlm."
Mahkeme Bakanl: "0 donemde 1. Ordu sonu raporunu okuyabilmi miydiniz hatlrhyor
musunuz?"

....

Tanlk Bekir Kalyoneu: "Haylr, 1. Ordu sonu raporu Genelkurmay Bakanhglna gelmiyor."
Mahkeme Bakanl: "Kara Kuwetlerine gonderiliyor herhalde."
Tanlk Bekir Kalyoneu: "Evet."
Mahkeme Bakanl: "Uygulama 0 ekilde."
Tanlk Bekir Kalyoneu: "Evet."
Mahkeme Bakanl: "Peki. Soru sormak isteyen varsa, Hakim Beyler sizin var mi? Evet
tanlga soru sormak isteyen var mi?"

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Sorabilir miyim Bakanlm?"
Mahkeme Bakanl: "Tabi buyurun Hakim Bey."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi fiilen siz 1. Ordu plan seminerine katllmadlnlz.
Onunuze sonu raporu haZirlanarak paraflanmasl maksadl ile getirildi. Bu gOzlemei raporunu
ineelediginizde raporun ierisinde elikili durumlann oldugunu fark ettiniz mi? $imdi seminere
katllmayan bir insan olarak gOzlemei raporu normal artlar altlnda seminerin asgari Olude nasll
iera edildigi ve seminerdeki yapllan ieranln ne ekilde Ozetlendigi hali i1e asgari olude
anlallmasl gerekir diye duunuyorum. Aneak bu gozlemei raporu okundugunda yani oradaki
yapllan plan seminerinin birbiri i1e teyit eder ekli ile Ortumedigi, Ornegin ite m
olmadlgl ekli ile maksat olarak belirtilmi olmaslna ragmen sonraslnda fehdidin oneeli' .
oldugu, yine kale
h ekli itibari ile soyluyorum. Mesela ozel duru
n arz edilmesi diyor.
$imdi bir si II .
olarak normalde ben imdi bu raporu okudugumda .. el durumun arz edilmes'
ibaresind

eli .

ir ey anlamlyorum. Yani bu ekli ile kaleme ahnl

ahut da

yer

"

rZI itibari i1e herhangi b'

ozuklugu, muallakllk bir durum var mrydl. Ikineisinde de tabi yani 'rf'r

ir disiplinj ve dikkati gerektirir.. $imdi mesela ok

asit gibi g01UYor. Krra
5
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Kuvvetleri Komutanllglnda gozlemci olarak katllml bir kiinin soyadl hart hatasl ekli i1e yine
aynl ekli ile ite i tehdit i1e i1gili olarak halka ilikilerin ok onem, burada herhalde halk i1e
i1ikilerin ok onemli oldugu ekli ile de yani ekil manaslnda da bu ekli i1e Genelkurmay
Bakanllglna arz edilecek olan bir hususta bir ozensizlik var ml?"
Tanrk Bekir Kalyoncu: "Tabi bunu ozensizlik olarak nitelendirmek ne kadar dogru
bilemiyorum ama daha once arz etmeye alltlglm gibi 0 gOnlerdeki Genelkurmay
Bakanllglndaki bu gordOgOmOz rapor belki oncelik siralannrn sonundaydl. imdi tabi bu bizim

merkezimize gelmi, merkezimizdeki tek evrak gibi dOOnOIOyor. Imla hatalan tabi ozensizlik
olarak algllanabilir."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Anlam bozuklugu olarak birbiri i1e eliik bir durum itibari

i1e yine aynr ekilde biraz once de okudum. Ozel durumun arz edilmesi. Ozel durumdan kaslt
nedir? Yani burada bir cOmle itibari ile ozel durumun bir tarif edilmesi ya da ozel durumdan
anlallmasl gereken hususun da alklanmasl gerekmez mi?"
Tanrk Bekir Kalyoncu: "Tabi ozel durum az once ifade etmeye 1Itlglm gibi harp oyunu
bir senaryoya dayandlnllr. Bu senaryo erevesinde bizim enjekte dedigimiz degiik olaylar,

--

akllnrza gelebilecek her ey oyuncu karargahlara enjekte edilmek sureti ile durum daha da
kotoletirilir. Biz askerler olarak belki biraz kotomseriz, en koto duruma gore hazlrllklanmlzl

yapanz ki en kotO durumun altlndaki her eyi karllayabilelim. Dolaylsl ile ozel durum dendigi
zaman benim akllmda tabi karargah subayl olarak boyle bir eitIi durumlan ieren karargah
subaylannrn faaliyette bulunmaslnl gerektiren bir durum diye algillyorum, alglladlm."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "imdi yine Bakan Bey de okudu. Mesaj formunda
olaslllgi

en

yOksek tehlikeli

senaryonun

oynanmamasl

belirtilmi

olmaslna

ragmen

imdi

buradaki gozlemci raporunun ierisinde ite olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo ve aynca
TOrkiye genelini kapsar bir durum ekli ile bir kaleme all veyahut da bir icra edili ekli
gorOnOyor. Bu da 1. Orduda ve 1. Ordunun yetkisi kapsamrndaki alanrn dllna Ikllma hissini
uyandlrmlyor mu gozlemci raporuna gore?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "imdi tabi ben Kara Kuvvetlerinin mesajlnr Genelkurmay olarak
ben bilmiyorum. 0 genellikle ordu seminerlerini ve ordu muadili Donanma Komutanllgl, Hava
Kuvvetleri, Taktik Hava Kuvvet Komutanllgl seminerlerinde i1gili kuvvet komutanlan i1e onlann
araslnda yapillr. Dolaylsl i1e Kara Kuvvetlerinin bu mesajlnr bilmiyorum. Onun iin sorunuza
neye yanlt verecegimi bilemiyorum. Tabi ordu komutanllgl senaryosunu hazlrlarken, tabi bizim

--

planlamalanmlza gore her b61gede icra edilen harekatta

baka bolgelerden

bazl

kuvvet

takviyeleri de gelmesi planlanml durumdadlr. Dolaylsl i1e sanlyorum planlamalarda diger
b61gelerdeki kuvvetlerin gelip gelmeyecegini esas tekil etmek Ozere 0 bolgelerdeki durumlarln
da degerlendirildigini diiiiniiyorum. Bu sadece benim ahsi diiiincem."
Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam Bakanlm."
Oye Hakim Murat OrOndii: "imdi bahsetmi oldugumuz bu gozlemci raporu tabi sizlerin
paraflndan soma komutanln onaylna sunuluyor degil mi? Usul 0 ekilde midir?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Tabi normal hiyeraik slrada 2. Bakanrmlza kadar arz ediliyor."
Oye Hakim Murat OrOndO: "Evet, bizdeki dosyada da zaten 2. Bakanln onayl gozOkOyor.
Once sizlerin kontrolOnden geiyor. Tabi biraz once bahsettiniz, ok aynntrll incelemedim

dediginizi belirttiniz. imdi daha sonradan inceleme imkanrnrz oldu mu gozlemci 

Tanrk Bekir Kalyoncu: "Tanrk olarak agnldlglm zaman nedir diUidum, 0 zam
okudum."
/

Oye urat OrOndO: "Daha soma incelediginizde gozley(ci raporunda herhangi bi

anormalliklonoz mO, boyle bir ey var ml?"

t'

Ik Bekir Kalyoncu: "Tabi daha sonraki okumam herhald

iddialar var. Bu iddialara gore bakmam lazlm ama

objektif olmayacaktlr. <;On' ,.

zamanki baktlglm kadan . e

e biu)\agimostOlOk gJrmedigimderl:ndiryorum. imdi m zaman ifldi okurfen

6

T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK 250 MADDESi iLE YETKiLi ) CELSE TARIHI
02.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:90 Sayfa:7

tabi mutlaka eitli basin, yaYlndan, eitli iddianamelerdeki olaylar ile objektif olamayacaglml
degerlendiriyorum."

Oye Hakim Murat OrOndO: "imdi ozellikle bu gozlemci raporunun i tehdit ile ilgili olan bir
klsml var. imdi bunun A bendinde; oncelikle bir milli mutabakat hOkOmetinin kurulmaslnln
gerektigi vurgulandlgl belirtiliyor seminerde. Siz bundan ne anllyorsunuz, normal sizin
denetimizden geen bir gozlemci raporu olarak bu ibareden ne anlarslnlz siz?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "imdi demin de soylemeye alltlglm gibi ben bundan unu
anlanm. Gayet samimi olarak ifade ediyorum. Demek ki 1. Ordu bOlgesinde tabi senaryoyu
bilmiyorum, senaryoyu da okumadlm. Senaryo 0 ekilde yazllml ki meydana gelen olaylar
neticesinde ve diger bolgelerde de bazl gelimeler olmu. Bu neticede artlk mutlaka bir eyler
yapllmasl ihtiyaci ortaya Ikml ve belki de taraflann anlaarak bu i gOvenlik tehdidine bir are
bulacak bir eyler yapmasl gerektigi konuuldu mu, tartllldl ml, birisi mi soyledi onu da
bilmiyorum, konuyu."

Oye Hakim Murat OrOndO: "HOkOmet bazl olaylarda aciz mi kalml olabilir. Yani 0 sonu
...

mu Ikmasl lazlm yani 0 senaryoya gore."
Soz almadan konuuldu, anlallamadl.

Oye Hakim Murat OrOndO: "Kendi denetiminden geen bir rapor."

Mahkeme Bakanl: "imdi tanlk olarak, bakln Avukat Bey. Buyurun, cevap vermeyebilir.
Hakim Bey 0 donemde raporu hiyerarik stra ierisinde denetleyen bir komutan olarak biz zaten
o ama ile tanlk olarak dinlenmelerine karar verdik. Herhangi bir Opheniz olutu mu? Yoksa."
Soz almadan konuuldu, anlallamadl."
Mahkeme Bakanl: "Kanaat olarak cevap vermeyecegiz, sadece Ophe olutu mu
olumadl ml 0 konuda."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Evet, buyurun."
Soz almadan konuuldu, anlallamadl.
Mahkeme Bakanl: "Buyurun, buyurun."
Soz almadan konuuldu, anlallamadl."
Mahkeme Bakanl: "Hakim Bey sorsun, tanlk bilgisi dllnda olursa zaten benim az Once
kendisi de ifade etti. Bu kanaatim yanll olabilir onu soyleyemem dedi hakll olarak. Yani kendisi
alslndan baklldlglnda, haklldlr. 0 yani tanlglmlz durumlan degerlendirebilecek bilgi birikimine

ve deneyime sahip birisi. Kendisi degerlendirerek cevap verebilir."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Tabi bu milli mutabakat hOkOmeti

-

kurulmasl

darbe vesaire

anlamlnda akllma hibir ey gelemezdi. 90nkO hOkOmet Arallk'ta kurulmu, 3 ay gemi. Bu
nedenle tabirimi mazur gorOn. Anadolu'da bir deyim vardlr; Fol yok, yumurta yok derler. Fol yok,
yumurta yokken boyle bir eyin olabilecegini, maddeten tartllldl ise akhma gelmesi mOmkOn

bile degil. Olsa olsa diye dOOnmOOmdOr. Senaryoda bazl durumlar yaratllml. Bu senaryoda
ite boyle boyle yaplllrsa iyi olur gibi benim ahsi degerlendirmem olabilirdi 0 zaman."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Eve!."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Bir taraftan da harp balaml."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Buyurun."

Tanlk Bekir Kalyoncu: "Irak harbi balaml. Dolaylsl ile bir taraftan tabi Genelkurmay

olarak bizim sadece iimiz bu degil. Afganistan harekatlnl Ingilizlerden almak eya
almllz. Bilmem Almanya'ya teslim etmek Ozereyiz.
gelebilecegini zannetmiyorum."

90k yogun bir ortamda
/

hi akl1n;la

Oye Hakim Murat OrOndO: "Plan seminerlerinde gorOOlen se?8ryolar Olke ve dOnya
gOndeminden so
konular mtdlr, bu senaryoda ele allnan krnu,ar? Yoksa bunlarln
gereklem

Imali var mldlr?"

,

Bekir Kalyoncu: "imdi bunlar 2 IOriO olabilir. Bir tanesi jerik senaryo dedig.iliz,

i mi, ne dOman ismi yazilir. Bir de planlann
I

_

_I

,

I

.

.

ynandlgl seru'ryohfdlr.
II

.
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Burada labi Genelkurmay Bal?kanhgmm yaymladlgl direklifler dogrullusunda 0 plan Ian ya
denemek yahul onlar ile ilgili son gelil?meler 1l?lgmda herhangi bir degil?iklik olup olmadlgml
ortaya koymak amaci ile gergek dedigimiz l?eyler yaplhr. Yani senaryo labi hazlrlamrken siz
dOnyayl kalem sizin elinizde labiri caizse, islediginiz gibi yazlp 9izmek l?ansma sahipsiniz."

Oye Hakim Mural OrOndO: "Tam am Bal?kamm."
Tamk Bekir Kalyoncu: "Verilen direklif gergevesinde labi."

Oye Hakim Mural OrOndO: 'Tamam Bal?kamm."
Mahkeme Bal?kanl: "Samklardan bal?layarak soz hakkl verelim."
Samk

Celin

Dogan:

"Hol?

geldiniz

generalim.

Bir

ordu

komulanhgmm

dOzenledigi

seminerde senaryo yazma sorumlulugu kimindir?"
Tamk Bekir Kalyoncu: "Ordu komulanm."
Sanlk Celin Dogan: "Evel, bir harp oyunu yahul plan semineri bizim yapllglmlz l?ekilde

_

bunun igerisinde ozel durum dedigimiz zaman ara durum gibi l?imdiye kadar il?ledigimiz konudan
bir safha degil?ikligini ongoren ozel durumlar kimin larafmdan hazlrlamr?"
Tamk Bekir Kalyoncu: "Yine ordu larafmdan hazlrlamr."
Samk Celin Dogan: "Ordu larafmdan haZirlanlr. Evel, l?imdi Tal-Prog diye bir lalbikallar
programl Genelkurmay Bal?kanhgmdan yaymlanan bir program var. Bunu biliyorsunuz?"
Tamk Bekir Kalyoncu: "Eve!."

Samk Celin Dogan: "Bu programda lalbikalm gayesi, konusu, sOresi ve idari ve lojislik
hususlar var. Bunu da biliyorsunuz. Elimde eger hallrlamlyorsamz size bir lane verebilirim bunun
igerisinde. Bunun igerisinde bizim gozlemci raporu bu lalbikallar programl Genelkurmay
Bal?kanhgl larafmdan yaylnlanan gayesi, klsa ozeli aym zamanda idari ve lojislik konularda geri
beige emniyelinden, askeri hOkOmel, sivil il?lerden bahsedir. Dengeli olarak hem cephe hem
gerisi kullamlacak diyor. Buna ayklrl herhangi bir konu size bu seminer sonu9 raporu ile inlikal
etti mi?"

Tamk Bekir Kalyoncu: "Seminer sonu9 raporu onOmde. Tabi."

Samk Celin Dogan: "OnOnde. Bunun ile ilgili l?ifahi olarak herhangi bir l?ey."
Tamk Bekir Kalyoncu: "HaYIr."

Samk Celin Dogan: "Bu seminer Tal-Prog uygun olmayan bir larzda gayesi, konusu,
sOresi her l?eyi ile beraber bir konu inlikal etti mi? Elmedi, etti, elmedi?"
Tamk Bekir Kalyoncu: "Rapor onOmde."

Sanlk Celin Dogan: "OnOnde. Yok l?ifahi olarak bir l?ey soylemediler."
.....

Tanlk Bekir Kalyoncu: "HaYlr, haYIr."
Samk Celin Dogan: "Onun i9in soylOyorum. Biliyorsunuz ordu komulanllgl bu lOr
seminerlere Osl komulanhk olarak Kara Kuvvelleri ve Genelkurmay Bal?kanhgl gelir. Mullaka
l?imdiye kadar gozledigim, gittigim, gordOgOm bOIOn seminerlerde ordu seviyesinde gerek Ege
Ordusunda gerekse 1. Ordu Komulanhgmda 2 sene Ege Ordusunda 2 sene de 1. Ordu
Komulanhgmda komulan olarak gorev yapllm. Son sene il?lirak elmedi. Bunun dll?mda hepsi

il?lirak ediyor. Bu il?lirak elme mulal mldlr? $imdi l?u anda daha evvel de bulundugunuz Kuvvel
Karargahmda, Genelkurmay Karargahlnda, Ordu Karargahmm dOzenledigi seminerlere
Genelkurmay Bal?kanlan kallliriar ml?"
Tamk Bekir Kalyoncu: "Genelkurmay Bal?kanlannm kailldlgmi zannelmiy,

Komulanlan genellikle kallhrlar."

.

//

Sanlk Celin Dogan: "Genelkurmay Bal?kanlanmn ordu seminerjAe kailldlgim

musunuz? Ordula m dOzenledigi seminer."
Tamk Be .

Kal

cu: "Tabi Genelkurmay Bal?kammlzm progl

Sanlk Cogan: "Eve!."
Tam
ir Kalyoncu'J{atlhr veya kailimaz onun adma ben."
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Sanlk yetin Dogan: "Bu programl zaten Genelkurmay Bakanl yaplyor, katllima gore.
Eger bu konuda eyiniz varsa arkadalarla konuabilirsiniz. Genelkurmay Bakanlan ordu
seminerine mutlaka katlliriar ok ozel bir durum Ikmazsa ki burada Iktlgl gibi. Ve bu nedenle
de tatbikatlar programmda bu Tat-Prog'da tatbikat dosyasmm en ge 1 ay once gonderilmesi
istenir. En ge tatbikat programmm 1 ay Once gonderilmesi istenir. Bizim de 31 Ocak 2003
tarihinde gonderdigimiz dosya ierisindeki bilgilerden, belgelerden alka gorOlmektedir. Bu
gonderildigi zaman komutanlar katllacagl iin katllmadan once kendilerine oryantasyon etmek
iin gideceginiz program bu, bunandan dolayl ite cereyan tarz planl vardlr ierisinde, tatbikat
senaryosu vardlr. Bunlar hakkmda bilgi verilir. Bu konu bilginiz var miT
Tanlk Bekir Kalyoncu: "HaYlr."
Sanlk
Tanlk
Sanlk
Tanlk

.....

yetin
Bekir
yetin
Bekir

Dogan: "Siz Harekat Bakanllgl yaptmlz ml?"
Kalyoncu: "Daha sonra yaptlm."
Dogan: "Daha sonra yaptmlz."
Kalyoncu: "Evet."

Sanlk yetin Dogan: "Egitim ve Tatbikatlar, egitim ubenin yaptlgl gorevdir bu. Hani plan
harekatm degil de egitim ubenin yaptlgl bir gorevdir. Bundan da size soylemi olaYlm."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Tabi."
Sanlk yetin Dogan: ":;>imdi."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "MOsaade ederseniz."
Sanlk yetin Dogan: "Buyurun."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Ben konumamda da ifade ettigim gibi artlann ok olaganOstO
oldugunu."

Sanlk yetin Dogan: "Evet."

Tanlk Bekir Kalyoncu: "Ozellikle Kaslm aymdan itibaren bu Irak Harekatl nedeni ile
artlann Genelkurmay Karargahmda ok olaganOsto oldugunu ifade etmek istiyorum. Tabi ordu
semineri onemlidir ama Genelkurmaym oncelikleri listesinde muhtemelen aagllara dOmOto ki
onun iin Saym Komutanlmlzm katllamadlklannl degerlendiriyorum."
Sanlk yetin Dogan: "Evet yani katllamaYI sebebini anladlk. yOnkO son dakika da
ogrendik."

Tanlk Bekir Kalyoncu: "Evet."
Sanlk yetin Dogan: "Ve 0 yOzden de eyin, seminerin tarihini komutanlar gelecege gore
dOzenlendigi iin ben 1 gOn sonraya aldlm. Gelmeyecekleri iin Cumartesi-Pazar gOnOnO de

.....

uzak yerlerden personele gelmesini saglamak iin. Evet imdi unu soruyorum. Tat-Prog'da
katllacak personel ordu ierisinde var. Aynl zamanda 2. Ordudan, 3. Ordudan ve diger
birliklerden katllacak personel de var. Bu personele OnkO iddianamede ozel olarak seilmi
personel icra edildigi saylliyor. 42 temsilci var ordu bOnyesinin dlmda. 15 kiisi gozlemciler,
Kara Kuwetleri ve Genelkurmay, 27'de Ege Ordusundan tutun da Polatli'dan, EDOK'tan,
Erzincan'dan, Tunceli'den her yerden gelen birlikler var. Bunlara ben mi davetiye gonderdim
yoksa Tat-Prog'un emri olarak, mutat olarak onlan birlik komutanlan tespit ederek mi
gonderirler?"

Tanlk Bekir Kalyoncu: "Birlik komutanlan tespit ederler. Nitekim bu raporun altln_da1
bulunan biraz sonra tanlk olarak ifade verecek olan Hasan Durak AlbaYlmlzm gorevi bu i iI.

dogrudan ilgili degildir. 0 uluslararasl plan harekat ube dedigimiz bir ube

gorevlidir. Bu i ile

ilgili olan ube tamaml ile bu 1 Mart Tezkeresi diye bilenen olaya a
je oldugu iin 0 ube
mOdOrO ve u e tamaml ile bu ie angaje oldugunu iin Genelkur
y Harekat Bakanligmdan
bu arkada1
z
edilmitir. Dolaylsl ile her birlik komutanl ke
i temsilcilerini keJldisi seer

Nitekim hav

tuggener1 arkadalmlz da Istihbarat Bakanligmd

gorevlidir. 0 da 1eilmitir."i
I
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Sanlk <;etin Dogan: "Evet imdi burada bir yanll algllamalan da onlemek ie;:in bir konu
soyleyeyim. Bir plan seminerinde ordu cephesi aynl zamanda geri bolge emniyeti birlikte
mOtalaa edilmez miT
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Birlikte motalaa edilir."
Sanlk <;etin Dogan: "Birlikte mOtalaa edilir. Harekat bakanhgl yaptlglnlza gore
biliyorsunuzdur. Ordunun 4 ana ast birligi var. 2. Kolordu, 5. Kolordu, cephe birlikleri. 15. Kolordu
benim donemimde olan tabi ve 3. Kolordu hem Nato'ya tahsisli hem geri bOlgede bir cephe
sorumlulugu yok. Bir seminerde, bir harp oyununda bu birliklerin de, bunlarm da, bunlann
komutanlan da seminere kalilacagma gore bunlan megul edecekleri, bunlann kendi planlan ile
ilgili yapacaklan faaliyet geri bolge emniyeti degil midir?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Tabi herkes kendi gorevi ile ilgili konularda seminere haZlrllk
yaplp katllmak zorundadlr."
Sanlk <;etin Dogan: "Ve bu seminerde ie;: tehdide ve geri bolge emniyeti ile ilgili olmasl
gerekir. $imdi bununla ilgili olarak bir konuyu da arz edeyim. Bunu okudugunuz zaman sonue;:

--

raporu benim de elimde. Ite burada oyle diyor. Seminerde cereyan eden 1. gOn, 2. gOn, 3. gOn
olan faaliyetleri soylOyor. Siz bunu okudugunuz zaman senaryodan ortaya konan, soyutlanarak
sanki biz 1. Ordu milli mutabakat hOkOmetinin kurulmasl ongorOidO mO olarak algillyorsunuz,
yoksa senaryoda gelien durumlar e;:ere;:evesinde e;:OnkO slklyonetimi hOkOmet ilan etmi,
senaryoda oyle. HOkOmet, hOkOmet slklyonetimi gelien durumlar, yagma var, gerici isyan var,
KADEK var, PKK var, irticai olaylar var, bunu yagmalar var. Bir klslm halk senaryonun kendisi o.
OEYTS dedigimiz olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo o. Bu durumda, bu durumda milli
mutabakat hOkOmetinin kurulmasl ile ilgili olan konuyu biz ban artlan ie;:erisinde Genelkurmay
Bakanllgma bir teklif olarak ml bu konu gorOOIOyor, yoksa arkadalmlzm buraya kendisi
gorOOlen konular olarak senaryonun e;:ere;:evesinde milli mutabakat hOkOmeti kurulmasl yonOnde
mi soylOyor? Bir konu daha ilave edeyim bunu onunla birletireyim. <;OnkO milli mutabakat
hOkOmetine ihtiyae;: oldugu nereden e;:lklyor? HOkOmet slklyonetimi ilan etmi fakat meclis

....

onaylamaml.
Niye onaylamaml?
Senaryoda
oyle.
Senaryoda,
senaryoda
meclisin
toplanamadlgml, kar1 oldugunu, hOkOmetin bu teklifini onaylamaktan imtina ettigi ae;:lke;:a
gorOIOyor. Boyle bir ie;: sava aynl zamanda bir yandan dl tehditler ortaya konurken sorumlu bir
komutanllk ki kolordu komutanlan ordu komutanllgml oynuyorlar. Bana Kara Kuwetleri, sozde
ben Kara Kuwetleri Komutanl olarak bana geliyorlar teklifi. Ben de bu konuyu ileriye, yukanya
yoneltmek Ozere demek ki arkadalanmlzm yaptlgl mOzakere sonucunda milli mutabakat
hOkOmeti kurulmasl boyle bir durumda gerekir diye konuma gee;:iyor. Bu konumalanmlz

ie;:erisinde zaten ses kayltlan da var. Bunun dlmda baka bir ey degi!. $imdi bu genel izahattan
sonra siz milli mutabakat hOkOmetinin burada arkadalmlz sonue;: raporunda gee;:mi olmasml
efendim bize bir uyarma anlammda TOrkiye'nin milli mutabakat hOkOmetine ihtiyaci var ml

anlammda ml alglladmlz yoksa oyunda bulunan, harp oyunda yani ey plan seminerinde bu
konu mutat olarak gee;:ip boyle mi degerlendirildigini soylOyorsunuz? Bu konu nasll
degerlendiriyorsunuz onu sizden rica ediyorum."

Tanlk Bekir Kalyoncu: "Tabi ben az once de ifade ettigim gibi normal harp oyunu akl
senaryo, senaryo vardlr ve bu senaryo ie;:inde bunlann gere;:ekletigini dOOnOyorum. Tabi ne
ekilde gorOOldOgO, tartllldlgml sanlyorum gozlemci arkadalanmlz dahaP
vereceklerdir. Ama ben okudugum zaman senelerdir harp oyuna katllml, harppyUnu planlaml

birisi olarak harp oyunundaki senaryolardan biri geregi konuuldugunu degndiriyorum."
Sanlk <;etin Dogan: "Evet teekkOr."

Tanlk

gozlemci ar
S

ekir

alyoncu: "Eger tabi gere;:ek gere;:ekte ne ekildEYgere;:ekletigini sanlyorum

ar daha iyi ifade edeceklerdir."
<;etin Dogan: "Evet teekkOr ederim. Son bir sorl
baklmmdan. Saym Hakimimiz size soru yoneltirken i
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gelirilmesi hilf yokken dedi. Bir plan seminerinde ilf lehdil konusu gorOI?OIOr mO? Mulal mldlr,
usulden midir, yoksa degil midir?"

Tanlk Bekir Kalyoncu: "Tabi Tal-Prog'da yazllan maksada uygun olarak yapilir. Tal
Prog'da ne yazillyorsa 0 yaplllr."
Samk <;:elin Dogan: "Evel Tal-Prog'da yazllam ben size mOsaadeniz ile okuyaylm. Evel
plan seminerinde, esnaslnda personel lojislik konular ile sivil il?ler/askeri hOkOmel faaliyellerinin
incelenmesi ilfin ayn gOn lahsis edilmeyecek, harekal konulan ile koordineli olarak bu konular
gorOI?Oleceklir. Bunun anlaml bolge ilferisinde askeri hOkOmel faaliyellerinin de yer alacagl,
biliyorsunuz slklyonelimde bOlOn faaliyeller, bOlOn sivil il?ler lamamen icramn bOlOn yelkileri
HOkOmele karl?l, Genelkurmaya, I?imdi kanunda degil?iklik yaplldl. Tabi ewela Genelkurmaya

-

I?ey yapillyor, arz ediliyor. BOlOn sorumluluklar kuwele gelfligi ilfin bOyle bir durumda bir
slklyonelim esnaslnda geri bolgede bulunan 15. Kolordu ve dogal olarak 3. Kolordunun ilgili
komulanlan ve karargah subaylan bununla i1gili faaliyellerini, yapacaklan faaliyelleri senaryoda
olan, meydana gelen olaylan dikkale alarak senaryoda ortaya Iflkan olaylarln baslmlmasl
normal nizamlnln lesisi ilfin yapllacak olaylan gelmesi ilfin dOI?Oncelerini bu seminerde alflklfa
ortaya koymul?lardlr. Bu benim soylediklerime aykm size lers gelen bir konu var ml?"
Tamk Bekir Kalyoncu: "Tabi ben soyledikleriniz konsepl olarak dogru ama seminerde ne
oldu, nasll uygulandlgl konusunda."
Samk <;:elin Dogan: "Eve!."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Sadece onOmdeki kagldl biliyorum."
Samk <;:elin Dogan: "Eve!."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Bunun dll?lnda gozlemci arkadal?lanm samyorum daha iyi cevap
vereceklerdir."

Sanlk <;:elin Dogan: "Daha iyi bilirler eve!. Seminerinin IfOnkO biz burada oynamaya da
hazlnz. <;:OnkO bOlOn arkadal?lanmlz burada. <;:OnkO seminere burada luluklu olan 48 kil?i, 50 kil?i
var. Diger 365 kil?inin hilfbirisi seminere kalilmll? degil. EK-A'da dijital belgeler ile tek bir veri yok.
Seminerin ses kaYltlan benim emrim ile buraya kaydedilmil?tir ve hilfbirinde seminere i1il?kin
darbe plam, balyoz yahut diger sakal, Ifarl?af, llrpan gibi hilfbir soz konusu degildir. Ve bu
konuda suga ve oraj Hava Kuwetlerinde hilfbirisi soz konusu degildir. Bunu alflklfa ve adlm
adlm bOlOn saniye saniye de seminerde her gelfen konu benim emrim ile kayda allnmll?tlr. Bunu

-

da alflklfa ifade etmek isterim."
Mahkeme Bal?kam: "Peki sorunuz bitti herhalde."

Sanlk <;:elin Dogan: "Tel?ekkOr ederim."

Mahkeme Bal?kanl: "$imdi <;:elin Dogan'a biraz daha bOyle degerlendirmeli soru sormasl
ilfin mOsaade ettik olaylar yani az once de Hakim Bey sorarken de itiraz yonOnden demil?tim.
Tamgln biraz daha kendine gelen sonulf raporundan ne anladlglnl, herhangi bir I?Opheye kapilip
kapllmadlgl konusunda lamkllk elmesi islenmil?ti. 0 konular bOyOk oranda soruldu. Karl?llIglnda
da cevaplar allndl. Bundan sonra sorular degerlendirmeye yenelik olmasln. Daha somut sorular

alallm varsa. Buyurun Ayhan Tal?"
Samk Ayhan Tal?: "SaYIn Bal?kanlm ben Degerli Komutammlzln bilgi ve gorgOsO, kendileri
benim hem Harp Okulundan ogrencim hem Harp Akademisinden ogrencim ama kendileri de

harekat konulannda akademiden ilibaren Genelkurmay seviyesine kadar gorevyapthe,
bilgisi ve gorgOsO olan bir arkadal?lmlz. Ben iddianame ile ilgili bazl l?eylElri sira ile gelfecegl

Kendilerinden beni onaylamalanm veya reddelmelerini isteyecegim." ./
Mahkeme Bal?ka
Sanlk

Mahke

Sa

: "$imdi muhakkak onaylama reddelme ileft'egil de."

I?: "Evet yani iddianame ile i1intili."

al?kam: "Bakln tamkllgl ile ilgili soru sorun."

yhan Tal?: "Tamkllgl ile ilgili."

\

"

e BI: "Vani sonulf raporu ile i1gili sorular sorallm."

/

/

.

-
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Samk Ayhan Tal}: "Sonuc;: raporu ile kendisine."
Mahkeme Bal}kam: "Yani her gOn programlmlzdan geri kahyoruz, gelen tanlklar magdur
01 uyor. "
Samk Ayhan Tal}: "Degil efendim 3 dakika ic;:erisinde bitecek. 4. dakikada beni ikaz
ediniz."
Mahkeme Bal}kam: "Biz bugOnkO programlmlzda da 3 tamglmlzl bugOn ogleye kadar
dinlemeyi I}ey yaptlk."
Samk Ayhan Tal}: "Biter efendim."

Mahkeme Bal}kanl: "yOnkO onlar da ona gore program yaptllar."
Sanlk Ayhan Tal}: "4. dakikada 10tfen kesin sozOmO."
Mahkeme Bal}kam: "Buyurun."

Samk Ayhan Tal}: "Bekir Pal}am hOI} geldiniz. Bir ordu harekat pi am iki bal}hkh. Muharebe
sahasmdaki faaliyetler, geri bolge faaliyetleri dogru mudur?"
Tamk Bekir Kalyoncu: "Evet."
Samk Ayhan Tal}: "Ordu bolgesinde yapllan bir seminer bir senaryoya dayandlrlhr dogru
....

mudur?"

Tamk Bekir Kalyoncu: "Evet."

Sanlk Ayhan Tal}: "Askeri literatOrde senaryonun diger isimleri nelerdir? Durum, genel
durum, genel durumun altl, ozel durumlar vesaire."
Mahkeme Bal}kam: "Yani bilgi dll}mdaki sorular."
Samk Ayhan Tal}: "HaYlr hatlrlayamadlgl ic;:in hatlrlayamadlgl ic;:in."
Mahkeme Bal}kam: "Yani bir Mahkeme onOnde tanlkhk yapmanm verdigi bir heyecan da
vardl. BildiQi konulan sorun. Yani (birkac;: kelime anlal}llamadl)."
Samk Ayhan Tal}: "Bir plan seminerinde senaryo mu oynamr plan ml oynamr?"

Tanlk Bekir Kalyoncu: "Senaryo oynamr. iki tOriO. Planda oynamr senaryoda oynamr."
Samk Ayhan Tal}: "Senaryo bana gore planm oynayacagl zemindir, I}emsiyedir. 0
I}emsiye altmda plan oynamr. :?imdi biz ne yaptlk onu soylOyorum. Dogru veya yanhl} deyiniz. 1.
Ordu seminerinde biz ne yaptlk? Bir senaryo takdim edildi bize. Bu senaryoyu elimize aldlk,
I}emsiyeyi ve egemen harekat planml oynadlk. 2. ve 5. Kolordular muharebe sahasl
faaliyetlerini, 3 ve 15. Kolordular da gorevleri geregi geri bolge emniyetini uyguladllar. Geri bolge
faaliyetleri de bolge hasar kontrolO, geri bolge emniyeti, Dafyar, slklyonetim, EMASYA gibi bir

....

sOrO planlan ihtiva eder. Bunlann oynanmasml bize dikte ettiren bir senaryo. Biz ismine ordu
komutammlz tarafmdan olagan, nedir?"
Mahkeme Bal}kam: "Olaslhgl en yOksek."
Sanlk Ayhan Tal}: "Olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo denmil}. Meslek hayatmlzda ismi
ne olursa olsun hem ic;: tehdidin, hem dll} tehdidin oynamasml oneren bir senaryo olagan bir
senaryo mudur, durum mudur yoksa olagandll}l?"
Tamk Bekir Kalyoncu: "Olagan bir senaryodur."
Samk Ayhan Tal}: "Olagandlr. Bu senaryoya gore egemen harekat plamnm ic;: tehdit ile

ilgili bolOmlerini oynarken ve gorevimiz slklyonetim komutan yardimcisl ve geri bolge emniyet
komutanl olarak 1402 Saylh Slklyonetim Kanununun bize verdigi yetkilerle bir plan tasansl,
ongorOsO hazlrlarken ic;: tehdit olarak alglladlglmlz ylklcl, balOcO ve irticai unsu
. erleri,
kadrolan, haslmlan, taraflan, taraftarlannm yazllmasl, Iistelenmesi, kadr
a Il}masl ki bun
taraflmlzdan yapllmamll}t1r. Velev ki yaplhr ise bu bir fil}leme faaliyeti m' r, yoksa bir slklyonetim
kanununun 0 komutana verdigi faaliyetler c;:erc;:evesinde yapllacak bir
rmal hareket midir?"
Tamk B'r
oncu: "0 sorunuza cevap vermek c;:ok zor. yO kO sizin yaptlgmlz tespitler
mevcut duru

San

yah tespitler."_ ..


...."

I .B
0:

yoncu: "Ama oynadlgmlz oyun gelecege yonelik pia-- "
I
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Sanlk Ayhan Ta: "Tabi tabi."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "DolaYlsl ile tabi bilemiyorum."

Sanlk Ayhan Ta: "Peki. Bir harekat planmm elde evrilmesi ve gl5zden geirilmesi
sOresince siz de tam 0 ani yaadmlz Genelkurmayda. Irak'a ait planlanmlz vardl 0 planlar
yOrOrlOge girmedi, Amerika He anlamamlz olmadlgl iin. Ama 0 planlann her an yOrOrlOge
girmesine yl5nelik istihbaral faaliyelleri devamll olarak gOncellelirildi dogru mudur?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Eve!."

Sanlk Ayhan Ta: "Bir plan ait islihbaral faaliyetlerinin devamli olarak gOncel lululmasl 0
planm icrasl anlamma gelir mi?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "HaYIr."
Sanlk Ayhan Ta: "TeekkOr ediyorum."
Mahkeme Bakanl: "Melin Bey'e verelim mikrofonu."

..

Sanlk Melin Yavuz Yalln: "Bekir Paam ho geldiniz. Buradaylm sag tarafta, sagmlzda.
Ben onun harekal bakanIYlm. Aynen Ayhan Paanln sl5yledigi gibi I5grenciliginden tanldlglm
arkadalm."
Mahkeme Bakanl: "Eve!."

Sanlk Melin Yavuz Yalm: "Sevdigim, lakdir ettigim bir kiidir. Oncelikle unu sormak
isliyorum. Biraz prensiplerinize biraz onceki izahalmlza lers dOebHir ama ortada bir realile
oldugu iin soylemek durumundaYlm. Kendisi 21'inde parafe ettigini sl5ylOyor 21 Mart'ta.
20'sinde de harekalm baladlgml soylOyor, dogru. Ben imdi seminerin I5ncesine gidiyorum.
yOnkO parafe larihi ve savam balama tarihi seminerden yaklalk 15 gOn sonra falan. $imdi
bize allil olan su ile Arallk aylndan ilibaren biz her bir eyi planlamllz. Yani yetin Paa bir de

yanma Ozden Omek PaaYI alml Donanma Komulanl. 0 1. Ordu Komulanl, 0 Donanma

Komutanl, Saym Flrtma Paam da bir ara garip kalmlll 2 lane albay He durumu idare ediyordu
bir de o. Harp Akademileri Komulanlm hibir emir komula baglanllsl yok. Hibir emir komula
baglanllsl yok. $imdi gelelim reel duruma. 03 Arailk gOnO bu Grossman ile Wolfowilz geliyor.
Pearson da Amerikan BOyOkelisi, Abdullah GOI Babakan. Bunlar Wikileaks belgelerinde de
Ikll. 3 gOn sOre veriyorlar. 3 gOn soma TOrkiye'nin, Amerika'nln kuzeyden Irak'a icra edecegi
harekala destek vermesi konusundaki dOOncelerini istiyorlar. Soma siz bunun iinde

....

yaadlgmlz iin ama gene Ide bu seminer I5ncesi ortamm daha Mceki savunmalarda da ifade
edildi ama bilinmesi alsmdan izah elme zorunlulugu duyuyorum. $imdi bunlar geliyor soma
asker askere gorOmeler bailyor dogru mu?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Eve!."
Sanlk Melin Yavuz Yalm: "Orada da siz oturuyorsunuz 0 da dogru."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Bu labi Arailk'la balamadl. Bu 2002 MaYls'm da baladl askeri
gl5rOmeler. 7-8 ay, 7 gOn 24 saal mesai yapmak zorundaydl Genelkurmay Bakanllgl
Karargahl."
Sanlk Melin Yavuz Yalln: "Ben imdi bize atlil, attllar bir su da ona gore sorumu
soruyorum. Ondan soma parlamenlonun izni He TOrkiye'ye yaklalk 8500 tane Amerikan Askeri
giriyor mu gOneyden. lojislikiler, islihkamcllar, efendim Mardin, Urfa, Siverek cash para He
ekler He lojislik lesisleri salm almaya bailyorlar dogru mu?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Tabi bu meclisin verdigi yetki

He

hOkOmelin Ge

Bakanilgl gl5revlendirmesi sonucunda karlilkil yapllan mutabakal zapll nef

kurmay

mde Ingl' ce

buna sail survey diyoruz. Eger Mart aymda meclise sun ulan lezkere gee
yapllabHecekle in
all yaplslnl hazlrlamak maksadl He evel hOkOmel direktifi ile yapllan bir f
iye!."

snl Yavuz Yalm: "Size kallilyorum ama bu loplu

soylOyoru

kallilyor

n. Sokaklaki valandam tercOmani gibi sorulan soruy

. 9 boylebir ortam var. Saym yelin Dogan ile olu
/

Ll

'..--

Y

l

1.,

I.

aki yanSlmalarma're

urn. Sizin soyledigjtlize de

u yanlna Ozderl A
161.

rali

I
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alml, Flrtma PaaYI alml darbe planhyor. TOrkiye'nin ordusunun bir tanesi en bOyOgO. 100 bin
kii1ik ordu. Ben diyorum ki; buna kargalar bile gOler. Siz kargalara katlhyor musunuz?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Tabi Saym Mahkeme Bakanlmlzm ve Saym Hakimlerimizin
sordugu soruya cevaben ben de tabirimi mazur gorOn fol yok yumurta yok benim hi akhma
gelmezdi. yOnkO bir taraftan harp var, bir taraftan hOkOmet yeni kurulmu daha 3 ay olmu. Hi
akhmdan bile gelmez ama ne ekilde gorOOldO, ne ekilde konuuldu onu bilemem diye ifade
etmitim."
Sanlk Metin Yavuz Yalm: "Ben sizin bilginiz var diye sormuyorum. Bunca yllhk askeri
tecrObenize gore soruyorum."

...

Mahkeme Bakanl: "Metin Yavuz Yalm yani tanlk bu konudaki dOOncesini, akhna
gelmedigini, boyle bir dOOncede olmadlgml alkladl. Somut bir sorunuz varsa alahm."
Sanlk Metin Yavuz Yalm: "Tam am tamam."
Mahkeme Bakanl: "Yoksa buyurun baka soru sormak isteyen."
Sanlk Metin Yavuz Yalm: "Bitti Saym Bakanlm."
Mahkeme Bakanl: "Vaktimiz slnlrh bakm."
Sanlk Metin Yavuz Yalm: "Yanaklarmdan operim Bekir Paam."
Mahkeme Bakanl: "Buyurun. Nejat Bek bir soru sormak istiyor."
Sanlk Nejat Bek: "Ho geldiniz. Ben ok klsa bir soru sormak istiyorum veya 2 soru da
olabilir. Gozlemci heyeti raporu mutlaka size tatbikat sonu raporu olarak geldi. Bu rapor iinizin
oklugu nedeni i1e birbiri Ozerine binmi pek ok klasorle dosyalann arasmda da gelmi olabilir
veya bizzat bunu hazlrlayan ube mOdOrO tarafmdan da getirilmi olabilir. Ben sadece unu
soracaglm. Eger bu raporun ieriginde planh faaliyetin dlmda ordunun hesapta almayan bir
ekilde bir darbe haZlrhgl irisinde oldugu konusu olsaydl ube mOdOrO bunu size kendisi mi
getirirdi, yoksa boyle bir evrakm arasmda kantlrlrda ml gonderirdi?"
Mahkeme Bakanl: "Bakm yani tanlgm tanlkllk yapacagl konuya uygun bir soru. Yani
boyle sorular olsa amaca uygun dOer, buyurun."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Tabi boyle bir ey hissetseydi mutlaka bana soylerdi. Zaten ben
gene yorum olarak ifade edeyim. Baktlglm zaman Saym Genelkurmay Bakanma arz
edilmemi. Biz sadece sonu bolOmOne baktlglm zaman baanh olmu, herkes gorevini yapml,
EMASYA, plan gorevleri i1e incelemeler gorOOlmO. Bizi i1gilendiren benden bir ey istemiyor.
Ha Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetlerinden bir ey istemiyor. Bunu bilgi olarak Genelkurmaydaki
diger dairelere de yaymlayahm da onlar bilsin sadece bunlar alklanml ve tabi hakh olarak 2.

...

Bakanlmlzda

Genelkurmay

Bakanma

bile

arz

etmeye

bunu

IOzum

gormemi

benim

hissettigim kadan ile."
Sanlk Nejat Bek: "Evet. Bir de mOsaade ederseniz ikinci ve son sorumu soruyorum klsa 0
da. Eger boyle bir ey hissetseydi size mutlaka soyler miydi?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Normal olarak soylemesi lazlm. Benim de bunu derhal harekat
bakanma arz etmem lazlm. Onun da derhal 2. Bakana ve Genelkurmay Bakanma kadar arz
edilmesi lazlm."

Sanlk Nejat Bek: "Olagandl1 soyledigi bir eyi hatlrhyor musunuz?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Hatlrlamlyorum."
Sanlk Nejat Bek: "TeekkOr ederim."

Mahkeme Bakanl: "Bununla ilgili ben soru soraYlm. Normalde ordu pjaOsemineri son\J
raporlan 2. Bakanda kallp kalmayacagl 0 takdire mi baghdlr? Harekatzakanl 2. Bakanln
takdirine mi

Tanl
Ma

gh

.

em durumuna gore?"

. Kalyoncu: "2. Bakanlmlzm takdirine baglldlr genejlfkle efendim."
me Bakanl: "Peki 0 zamanki 2. Bakanlnlz arz etrTjil geregini duysaydl.limtasl
ml a[paraf eklinde?"


.
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Tamk Bekir Kalyoncu: "HaYlr haylr gene boyle aCllacaktl. Oraya Saym Komutana arz
derdi."

Mahkeme Bakanl: "0 ekilde."
Tamk Bekir Kalyoncu: "Evet evet."

Mahkeme Bakanl: "Yani bu aym silsile ile gelirdi. Tamamen son anda 2. Bakanm
onOnde bu sonuC belirirdi."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Tabi evet evet."
Mahkeme Bakanl: "Yazanda belirmezdi."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "HaYIr."
Mahkeme Bakam: "Peki. Buyurun Kadir Bey."
Samk Kadir Sagd1C: "Salondan 48 kii bu seminerden dolayl tutuklu. Diger tutuksuzlar ile
beraber 365'i bulan sanlk CD 11, 16 ve 17 denen bizlerce ve bilirkii raporlannda 1500'0 akm
sahtekarllk ve degitirilmi degerden dolayl sahteligi kamtlanml durumda olan ve bunun
icinden, bu CD 11 'in icinden C1kan sozde balyoz, suga, oraj, caraf gibi bu seri plan iddialanndan
dolayl tutukluyuz. 0 donemin harekat bakam olarak size sunulan bu gozlemci raporunun

.....

dlmda veya raporun icinde olmadlgml gorOyoruz imdi de. Bunun dlmda sizlere seminer
esnasmda olsun 0 gOnlerde olsun bu sozde planlar ile ilgili bir duyum aldmlz ml? Bu plamn
varllgl ile ilgili bir bilgi sahibi oldunuz mu?"
Tamk Bekir Kalyoncu: "HaYIr."
Sanlk Kadir Sagd1C: "Ondan sonraki donemde oldunuz mu?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "HaYlr."
Sanlk Kadir SagdlC: "TeekkOr ederim."

Mahkeme Bakam: "Evet Dursun <;iCek."
Sanlk Dursun <;iCek: "Komutanlm ho geldiniz. Bakent Ankara'da yOrotme ve yasamm
kontrol altma allnmasmm saglanmasml icermeyen bir darbe teebbOsO olabilir mi?"
Tamk Bekir Kalyoncu: "Efendim imdi bu sorulan."
Mahkeme Bakam: "Cevap vermeye bilirsiniz buna yorum yani bu."
Sanlk Dursun <;iCek: "Peki ikinci sorumu soruyorum. Yaanan sOrecte askeri yarglmn ve

askeri hakimlerin anayasal yetki ve sorumluluklannm klsltlanmasl ve Ozel Yetkili Mahkemelerin
on plana Clkanlmaslna yonelik tedbirlerin gorOOldOgO veya karara baglandlgl bir ortamda
bulundunuz mu?"
Tamk Bekir Kalyoncu: "HaYlr."

.....

Mahkeme Bakam: "Bu da yorum. Boyle soracaksanlz tamkllk yapma amaci ile uygun
degil."

Samk Dursun <;icek: "Son sorum, son sorum. Bilgisi ve iradesi dlmda bir dijital listeye
ismi yazlldl diye masum bir kiinin 13 aydlr tutuklu yargllandlgl bir Olke gordOnOz mO? <;ok
geziyorsunuz biliyorum."
Mahkeme Bakanl: "Peki buyurun Dursun <;iCek oturun."
Samk Dursun <;iCek: "TeekkOr ederim."

Mahkeme Bakam: "Buyurun Feyyaz OgotcO."

Samk Ahmet Feyyaz OgotcO: "Bekir genera lim ho geldiniz. $imdi balanglcta
Ankara'daki

Genelkurmay

Bakanllgmdaki

yogun

faaliyetlerden

bahsett"

faaliyetler kuwetler iCin de gecerli miydi?"
Tan
Bekir
Iyoncu: "Gecerliydi."

Sa I
musunuz

aymd

et Feyyaz OgotcO: "Deniz Kuwetlerine verdiginit emri u anda hatlrllyo
hatirlataYlm ml? Mersin, Iskenderun Aglar Limam

I baren hazlrlanmaslm Deniz Kuwetlerine emrettiniz miT
Ik Bekir K9\yori<;u: "Dogrudur."
/
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Sanlk Ahmet Feyyaz OgUlcO: "Deniz Kuvvetlerinde biz bunu da ar;:lklamakta yarar
gorOyorum. Biz gozlemci dahi gonderemedik. Deniz Kuvvetlerinin Harekat Balikanhgl dag11m1li
vaziyetteydi. Bu faaliyetlerdeki yogunlugu, benim yogunlugumu biliyor musunuz? Yani sizinle
ilgili toplantllara r;:ok katlldlk biliyor musunuz?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "C;;ok iyi biliyorum."

Sanlk

Ahmet

Feyyaz

OgUlcO:

"Bu

yogunluk

ir;:erisinde

Deniz

Kuvvetlerinin

bu

EGAYDAAK'lardl, yok angajman kurallanydl, yok bir sOrO toplantllar falan. Suga gibi verilmili
gorevler, tevkifler gibi bunlarla ugralimasl mOmkOn mOydO?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Tabi."
Mahkeme Balikanl: "Yorum."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Dlliandan

baktlglm zaman mOmkOn

olmadlgml

gorOyorum

r;:OnkO."

Mahkeme Balikanl: "Siz sadece 0 donem personelin r;:ok yogun oldugu konusunda
bilginizin oldugunu soyleyebiliyorsunuz."

Tanlk Bekir Kalyoncu: "Evet evet."

W

Sanlk Ahmet Feyyaz OgOtcO: "Peki."
Mahkeme Balikanl: "Ya da onu soyleyip, size kalmlli. Yani obOr tOrlO yorum olur."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Tabi sadece Kara Kuvvetleri degil, sadece Deniz Kuvvetlerimiz
degil Kara Kuvvetlerimizde son derece meliguldO. Gerek batldan kuvvet kaydlrmalar r;:OnkO
Irak'ta olasl bir harekata karlil gerek mOhimmat, gerek muharebe hizmet destege kaydlrmalan
ile r;:ok yogun bir faaliyet ir;:indeydik. Hatta hatlrladlglm kadan i1e Kara Kuvvetlerindeki bir
arkadalilmlz bundan dolayl rahatslzhk ger;:irip hastaneye bile kaldlrlldlglnl hatlrhyorum. Hava
Kuvvetlerimizde aYni liekilde r;:ok yogun bir faaliyet programl ir;:indeydi."

Mahkeme Balikanl: "0 seminere gidecek 0 komutan mlydl

yoksa oyle bir liey de

ar;:lklanmllitl burada. Aynl kilii olabilir mi? Tevfik Ozkhhr;:."
Sanlk Ahmet Feyyaz OgUlcO: "Kara Kuvvetlerinden."
Mahkeme Balikanl:

"Ben son anda tefrik edildim seminere.

Bir arkadali hastalandl

hastaneye yatlrlldl."

Tanlk Bekir Kalyoncu: "Evet evet evet."
Mahkeme Balikanl: "Demek ki aynl kiliiden soz ediliyor."

Tanlk Bekir Kalyoncu: "Muhtemelen Tevfik Ozklhr;: 0 zaman albaydl hatlrladlglm kadan
i1e. Hir;: benim, bizim r;:ahlima grubumuz vardl bu ilileri takip. Oraya hir;: toplantlya gelmezdi.

W

Muhtemelen bu toplantlya katllan arkadalilann gitmesi beklenirdi ama tabi rahatslzlanmasl

nedeni i1e Tevfik OZklhr;:'m buraya katlldlgml hatlrhyorum."
Mahkeme Balikanl: "Tuggeneraldi 0 tarihte."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Evet."

Mahkeme Balikanl: "Tuggeneral."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Evet."

Sanlk Ahmet Feyyaz OgUlcO: "Peki teliekkOr ederim."
Mahkeme Balikanl: "Bu slradan balika soz hakkl isteyen var ml? Buyurun."
Sanlk Nihat Altunbulak: "Saym Komutanlm balyoz 1, balyoz 2, balyoz 3 davalan dolaylsl
ile ortahkta dolalian bir sOrO CD var, flash diskler var. Bunlann gerr;:ekligi kon\!
a r;:o
.. Ok

liOpheler ve endilieler var. Sizin halen komutanl oldugunuz Jandarma/,GeI1el Komutanhgl m
bunlarm 9 rr;:ekligini tespit edebilme imkan ve kabiliyetleri r;:ok yijksek.

Mahkeme
oldugu
bas

T

Bu konuda eg r

rafl dan size bir talep olursa bunlann kriminal bir incelemSini yaplrbilir misiniz? .
ekir Kalyoncu: "Tabi Jandarma Genel Komutanl

larak Knmmal Dalrem!km

biliyorum. Imkan kabiliyetleri ir;:inde midir, neye bakar, neyi ederek yazlh ola'rak
a bunun.degerlendirilebilecegini tabi gorev olarak yapllabil cegini dOliOnOyafum."
.--
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Mahkeme Bakanl: "Jandarmamlzm kriminal laboratuannm eok yetenekli oldugunu biz
dosyalardan gorOyoruz. Yani gereekten gerek merkezdeki gerek bOlgedeki hem Emniyetin hem
Jandarmanln kriminal laboratuarlan dOnya standartlannln belki de Ozerinde son zamanlarda.
Mahkemelerin tabi delilden sanlga gitmelerine eok katklda bulunuyorlar. Diger bizim dosyalarda
gordOgOmOz odur. Bu slraYI bitirmitik."

,..

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "(Mikrofona konuulmadlgl iein soylenenler anlaIJamadl)."
Mahkeme Bakanl: "Recep Rlfkl Durusoyeve!."
Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Bekir Paam ho geldin en arkadaYlm. Benim hem yakm
arkadalm hem de istihbarat konuJannda hocahk yaptlgl iein beraber akademide hocahk yaptlk.
Onun iein istihbarat konulannda ozellikle Savcl Bey'in algllamakta sanlyorum hakh olarak bir
endie hisselligi bazl sorulanm olacak. Boylece basmda burada Saym Mahkeme ve Saym
Savclhk sanlyorum bir ihtisas mahkemesi olacak silahh kuwetler bOnyesinde ve hatta sonueta
espri olsun diye soylOyorum zatlalilerine bUlOn bu Heyete komuta karargah subayl diye
adlandlrdlglmrz bir komkarsu kursu var. Onun sertifikalan var. Sanlyorum birer tane vermek
gerekecek. Saym Bakanlm mOsaadenize ile imdi oyle bir sorum olacak. Tamamen
varsaylma dayah imdi diyelim ki bir ordu gOneydeki bir devlete taarruz edecek. 0 bOlgede u
andaki KCK yapllanmasl gibi bazl yapllanmalar var. Aynl zamanda PKK gibi teror orgOtii var
halihazlrda senaryo eiziyoruz. $imdi bu senaryoya gore siz bir plan yapmlslnlz ve 0 bolgede de
o devletin TOrkiye'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek yapllanmalannl hOkOmet ve meclis
silahh kuwetleri kullanmak sureti ile eozme hususunda bir direktif vermi. Buna istinaden
Genelkurmay Bakanhgl bir direktif vermi, kuwet veehe vermi. $imdi sorum u; bu durumda
hazlrlanan planm bir istihbarat eki var mldlr?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Her planm istihbarat eki vardlr."
Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "GOzel teekkOr ederim. laten hocaslsmlz bunun."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Estagfurullah."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Istihbarat ekinin bir haber toplama planl var mldlr?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Istihbarat eki olduguna gore olmasl lazlm."
Sanlk
Tanlk
Sanlk
Tanlk
Sanlk
,..

Recep Rlfkl Durusoy: "Evet, bir de bu planln bir slklyonetim planl olur mu?"
Bekir Kalyoncu: "Slklyonetim planl da ayn bir ek olarak."
Recep Rlfkl Durusoy: "Evet."
Bekir Kalyoncu: "Bizim yonergelerimizde mevcu!.
Recep Rlfkl Durusoy: "Eki olur degil mi, teekkOr ederim. Bu slklyonetim ekinin bir

haber toplama planl olur mu? Mutlaka olmasl lazlm degil mi?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Olmasl lazlm ama tabi bu."
Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "$imdi sorum u; bu slklyonelim ekinin haber toplama planl,
geri bolgedeki emniyeti 0 bolgedeki eylerin kontrolO falan ieerecegi iein maksat bOyle olacagr
iein acaba buradaki intikalin, ikmalin, sihhi tahliye zincirinin, komuta yerlerinin, haberlemenin
emniyetine halel getirecek, halkm normal yaamml engelleyecek unsurlara ka1 ne tOr sorulan

ieerebilir, once bir isterseniz istihbarat ekinin ya da bu planln haber toplatlirma nedir onu
soyleyin bir cOrnie ile?"

Mahkeme Bakanl: " $imdi degerlendirme, isterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Yani onlar

dosya icerisinde var."_

Tanlk Bekir Kalyoncu: "Saym Bakan, Saym Oyeler ben kendimi tanl!daT1Clte bilirkii g
hissetmey ba
Iml ifade etmek istiyorum."
//
Ma
Bakanl:" $imdi dOn de onu gordOk. Ti
sanlklann kendilerini
savuna

eleri iein boyle.bir.bilirkii ihtiyaelan olduklan iein."

 Durusoy: "Bilgi birikimine Mahkeme Hey

A;::1l' I,.

inin ve SavclhgJn ihtiyaci
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Mahkeme Bai?kam: "0 sizin lakdirinizde, sizin dinlenme amacmlz sonu raporundaki
inlibakmlz ile ilgilidir."

Samk Recep Rlfkl Durusoy: "Tabi ama bir bilgi birikimine ihliyacmlz var Saym Bai?kamm.
Saym Savclligm da var."
Mahkeme Bai?kam: " gelin Dogan bir nebze bunlan sordu musaade ettik. Girmeyelim,
bakm 1 saaUir devam ediyor. Diger lanlklanmlzl da dinleyelim."
Samk Recep Rlfkl Durusoy: "Peki akademi ile bir ilgisi olabilir mi bu seminerin? En son
sorum bu, herkes ok soru soruyorsun diyor ama."
Tamk Bekir Kalyoncu: "HaYIr."
Samk Recep Rlfkl Durusoy: "Tei?ekkur ederim."
Tamk Bekir Kalyoncu: "Akademinin 1. Ordu ile organik bir bagl yok."
Samk Recep Rlfkl Durusoy: "Saym Bai?kanlm ben, i?ey, hocamlz soylemedi ama ben

soyleyeyim. Haber loplama planmda mullaka ordunun 0 bolgede KCK kimdir, nedir diye MITe,
Emniyele, Jandarmaya sormaSI, 0 bilgileri de 0 harekal eger uygulama emri verilirse 0 bilgileri
de degerlendirmesi gerekiyor."
.....

Mahkeme Bai?kanl: " Peki."
Samk Recep Rlfkl

Durusoy:

"Bu anlamda Saym Savclligm

bu

konudaki gorui?lerini

yeniden olui?lurmasml arz ediyorum, lei?ekkurler."
Mahkeme Bai?kam: " Peki Abdullah Can Erenoglu buyurun."
Samk Abdullah Can Erenoglu: "Tamamen iflira nileligindeki sahle dijilal verilerle burada

yargllamyoruz ve 249 kii?i luluklu. Bu dijilal verileri sahle olduguna i1ii?kin jandarma Genel
Komulam olarak sizin de bagllmz olan personel de var burada luluklu. Bunlann sahleligi ile ilgili

bir inceleme yapma ve bu sahlelikleri lespile yonelik bir abamz var ml? Ikinci sualim, 0 en
yogun donemde gorui?melerin surdurUidugu donemde Milli Savunma Bakanhgl Genel Plan
Prensipler Daire Bai?kanlydlm. Bu gorui?melerde sizle beraber miydim? Tei?ekkur ederim."
Mahkeme Bai?kam: "2. soruya cevap, 1. soru daha ok Jandarma Genel Komulanllgl
Askeri Mahkemesi sorui?lurmasl onlann konusu ya da Donanma Komulanhgl, 2. soruya cevap
verirseniz uygun olur."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Evel, Amiral Erenoglu da Milli Savunma Bakanhgmda bu yogun
faaliyetler iinde bizimle beraberdi."
Mahkeme Bai?kanl: " Peki."
.....

Samk Mehmel Orgen: "Hoi? geldiniz Komulamm. Komulamm siz Nalo Plan Harekal Daire
Bai?kam oldugunuz donemde ben de 2001 Aguslos aymdan ilibaren Amerika'da Nalo
Karargahmda lek Turk subayl olarak Nalo Harekal Plan Subayl kadrosunda gorev
yapmaklaydlm. Nalo konulan sizin daire bai?kanllgmm sorumlulugunda oldugu iin sizle ve
personelinizle yakm ahi?maklaydlm. Ve siz de benim Amerika'da bulundugum donemde
muhlelif zamanlarda degii?ik Nalo faaliyelleri iin Nalo karargahlna gelmii? ve sosyal hayallm
dahil oradaki ahi?malanml yakmdan mUi?ahede elmii?liniz. Komulamm i?u anda burada bulunma
sebebim ise lam bu donemde ben Amerika'dayken TUrkiye'de, Turkiye Cumhuriyeti Hukumetini
cebren iskal veya vazife elmekten cebren men elmeye tei?ebbus etme suunu ii?ledigim
iddiasldlr. Yani hibir polis tutanagmda, iddianamede, Savclhkta, yapllan sorgumda, ifadelerde,

dijilal verilerde bu bahse konu illegal faaliyeli tamamen Turkiye'deki bir ol
ettigim iddia edilmektedir. Yani bahse konu dijilal kaydm urelildigi 1)-JlJalik 2002 tarihinin
yaklai?lk 2 y oncesinden 2 yll sonrasma kadar Amerika'da ikamette n ve Nato gorevindeyken
bu dijital k

bellekleki v.

M

dl T"rkiye'de DZKK adh bir bilgisayarda ve diger J1 kii?i ile birlikte aym f1as
I Windows surumu i1e."

erne Bai?kam: "Sorunuz, sorunuzu ne olacak ona getelim. Bakm biz tamV

'-'yledik. 0 ama dogrultus.unda sorunuz var ml?"
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Sanlk Mehmet Orgen: "Evet, komutamm gorev yaptlglm Nato gorevleri ve gerekse sizin
bizzat Amerika'da
karargahtaki
mO:;;ahedelerinizle
ve
degerlendirmelerinizle
donemin
Genelkurmay Ba:;;kanmm bizzat Nato Komutamna gonderdigi mektupla gorev sOrem 1 yll

uzatllml:;; ve Nato Komutanl Ozel Asistam gorevine getirilmi:;;tim. Sorum :;;u; her ne kadar kurulan

komplo benim bu illegal faaliyete fiziken mOmkOn olmayacak :;;ekilde TOrkiye'de dahil oldugumu
i:;;aret etse de Amerika'da ya da TOrkiye'de bu donemde illegal bir yapl iinde oldugumu sizin
bulundugunuz donemlerde hissettiniz mi, tespit ettiniz mi? Eger oyle bir tespitiniz olsaydl gorev

sOremin uzatllmaSI ve Nato Komutanl Ozel Asistanl olmam konusunda olumlu gorO:;; verir
miydiniz?"

Tamk Bekir Kalyoncu: "Tabi sizin orada 3 yll gorev yaptlgmlzl ve daha soma da saklant
dedigimiz Amerika'daki Nato Komutanmm ozel karargahmda gorevlendirildiginizi biliyorum. Tabi
bu degerlendirmeler ne :;;ekilde yaplilr hepimiz biliyoruz. Genelkurmay Ba:;;kanllgmda yapllan bir

degerlendirmedir. Eger bir :;;Ophe olsaydl bu gorevi uzatmaya herhalde Genelkurmay Istihbarat
Ba:;;kanligl herhalde uygun gormezdi diye dO:;;OnOyorum."

Samk Mehmet Orgen: "Sagolun."
--

Mahkeme Ba:;;kam: "Buyurun $eref Bey, $eref Bey'in aalim mikrofonunu."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $eref Dede: "Te:;;ekkOr ederim. $imdi sizin alklamamz
erevesinde ve tamklikla ilgili soracaglm. c;;OnkO bu gozlemci sonu raporuyla ilgili olarak
tanlkligma mOracaat ettiginizi ve 0 erevede sorularln sorulmasmm faydali olacagml soylediniz.
$imdi ok net bir biimde soylediniz ama gene soylemekte fayda var. Burasl OnkO askeri
harekat planlarlnm gorO:;;OldOgO ya da

ne olup olmadlgml yargllayan bir Mahkeme degil,

tamamen hukukun uygulandlgl ve hukuken ne olup olmadlgmm algllandlgl bir yer.

Bunun

Ozerine OnkO Mahkeme bir hOkOm tesis edecek. Bu plan semineri bir tamaml ile varsaylma
dayail, hayali bir seminer midir?"
Tamk Bekir Kalyoncu: "Tamamlyla hayali oldugunu soyleyemeyiz.

c;;OnkO okudugum

zaman egemen plam dedigimiz bir plandan da bahsediyor. Bununla baglantlli olarak yapllan bir
az once de ifade edildigi gibi bununla baglantlli olarak yapllan bir taklm varsaylmlarln da i:;;in
iine katlldlgl karma:;;lk bir oyun diyebiliriz."
Bir klslm samklar mOdafii Av. $eref Dede: "Ama bu bir oyundur."
Tamk Bekir Kalyoncu: "Evet oyundur."
Bir

--

klSlm

samklar

mOdafii

Av.

$eref

Dede:

"$imdi

gozlemciler

sonu

raporunu

dOzenlerken 0 seminerde ne olmu:;;sa onu rapora geirirler degil mi?"

Tamk Bekir Kalyoncu: "Evet."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. $eref Dede: "Yani 0 gozlemci raporu gerek ve dogrudur.

Orada ne olmu:;;sa onu tam ve dogru olarak yansltlr."
Mahkeme Ba:;;kam: " $imdi yonlendirme degil de neyi yazarlar :;;eklinde daha gOzel olur
herhalde soru."

Bir klslm samklar mOdafii Av. $eref Dede: "Plan seminerine gonderdiginiz gozlemcilerin
gozledikleri konularl gerek olarak yansltmadlklarl konusunda bir dO:;;Onceniz var ml?"
Tamk Bekir Kalyoncu: "HaYIr."
Bir klSlm samklar mOdafii Av. $eref Dede: "Okudugunuz gozlemci sonu raporundan 0
plan seminerinde bir darbe plammn harekete geirildigini gozlediniz miT
Tamk Bekir Kalyoncu: "Daha once de ifade ettim."
Bir klSlm samklar mOdafii Av. $eref Dede: "Biliyorum efendim .. emediniz."

Tanr9 Kalyoncu: "Okudugum zaman ben boyle bir inti

a kapllmadlm."

Bir samklar mOdafii Av. $eref Dede: "Bu hayali sen ryo hi icra edildi mi sonraljan
,2003 ve 2012 yllindaylz?"
ekir fSalYoncu: "Sorunuzu anlamadlm."

-----------
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Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. $eref Dede: "Bu harekat planmm gorOOldOgO hayali
senaryo iera edildi mi, gerc;:ekleti miT
Tanlk Bekir Kalyoneu: "HaYIr."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $eref Dede: "HaYlr haylr c;:ok net haYIr."
Tanlk Bekir Kalyoneu: "C;OnkO bu bir oyun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $eref Dede: "TeekkOr ederim efendim. lera edilmeye
teebbOs edildi mi?"

Tanlk Bekir Kalyoneu: "Onu bilemem ama haylr bir ey gormedik."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $eref Dede: "iera edilseydi ya da teebbOs edilseydi siz
silahll kuvvetlerdeki konumuzun nedeni ile bunu bilebileeek durumdaydmlz degil miT
Tanlk Bekir Kalyoneu: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $eref Dede: "TeekkOr ederim."

Mahkeme Bakanl: " Kemal Bey buyurun. $imdi sorulan yonlendirme degil de net olarak
bir soru sorallm aC;:lklama degil, sadeee bu boyle midir degil midir yani c;:ok yoruma girdik.
Buyurun."
...

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarac;:oglu: "Saym Bakanlm mOsaadenizle,
efendim bu gozlemei raporlannln 4. maddesinde bulunan tatbikatm maksadl bolOmO neye gore
yazlllr?"

Tanlk Bekir Kalyoneu: "Tat-Prog'a gore yazlllr."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarac;:oglu: "Yani verilen emirlerdeki 0
seminerdeki seminerin tatbikat programmda."
Mahkeme Bakanl: "Avukat Bey bu tatbikat programmda yazilir. Gec;:elim diger soruya."
Soz almadan konuanlar oldu anlallamadl
Mahkeme Bakanl: " $imdi ey hissediyoruz. Sanlklarda da
savunma bir vurgulama hissediyoruz. LOtfen klsa klsa sorular. Buyurun."

bunu gorOyorum.

Bir

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarac;:oglu: "Klsa c;:ok klsa."
Mahkeme Bakanl: " $imdi 0 tanlkllk konusu degil ama onu soyledi. Bilgi ve gorgO ile ilgili
konulara gec;:elim. Bilgi nedir? Tatbikatl denetleyen ve rapor elinden gec;:en bir daire bakanl
tOmgeneral 0 tarihte. Bizim tanlkllk konumuz bu."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av.

...

Kemal Yener Sarac;:oglu: "Ben de raporun

Ozerinden

soruyorum Saym Bakan."
Mahkeme Bakanl: " Ama sizinle slnlrll degil u ana kadar hep sorular yorumla gec;:ti. C;ok
a1rI uzadl buyurun."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarac;:oglu: "Efendim yorum degil, ben raporun
Ozerinden soruyorum."
Mahkeme Bakanl: " Buyurun buyurun. Size denk geldi ben size bir ey demiyorum."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarac;:oglu: "Bakm orada tatbikatm maksadl
bolOmOnO aynen okuyorum. Sizin de onOnOzde varsa takip edebilirsiniz."
Mahkeme Bakanl: " Bakm Avukat Bey sorunuz var ml?"
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarac;:oglu: "Soruyorum efendim mOsaade
eder misinizT

Mahkeme Bakanl: "Soru sorun 0 zaman orada var, onOnde de var Sa-----"'"

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarac;:oglu: "Olaslll
-en yOksek tehlikeli
senaryoya u
un olarak hazlrlanaeak Or-Kor alternatif planlannl ineel
ek. Tatbikatm maksadl
bolOmOnde
u
zlyor. Demek ki bu maksat tatbikat ve seminer . in verilen emirlere uygu
oldugunu s"

T

yebilir ll1iliiniz?"

B1<i:lIyoneu:

"Efendim tekrar tekrar

 Bakanl: " Peki, bitti mi Kemal Bey."
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Bir klSlm sanlklar mudafii Av. Kemal Yener Sarac;:oglu: "Bir soru daha soracaglm. Ben
ozur dilerim kaC;:lrml olabilirim. Bu sonuc;: raporunu size hazlrlayan veya bir plan subayl ml
sundu. Yoksa."
Mahkeme Bakanl: " Cevap verildi."
Bir klslm sanlklar mudafii Av. Kemal Yener Sarac;:oglu: "Verildi, peki te!?ekkur ederim."
Mahkeme Bakanl: " Buyurun Haluk Bey."
Bir klslm sanlklar mudafii Av.

Haluk

Pek!?en:

"Bekir Kalyoncu

iddianameyi

okuma

flrsatmlz oldu mu?"

Tanlk Bekir Kalyoncu: "Efendim."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Haluk Peken: "Iddianameyi okuma flrsatmlz oldu mu
efendim."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "HaYIr."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Haluk Pek!?en: "Olmadl, peki."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Tamamml okumadlm parc;:a parc;:a tabi basmdan takip ettigim
kadanyla."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Haluk Pek!?en: "Iddianamenin ozelligi seminerle c;:ok benzer.

....

Seminerde de bazi belgeler, bazi konular gerc;:ekte goru!?ulmu!?, iddianamede de gerc;:ekten
senaryo, hayali mahsulu !?eyler var. iddianamenin ekinde de bazi gerc;:ek belgeler var. 0 gerc;:ek
belgelere baklldlgl zaman ozellikle Jandarma Genel Komutanllgl bunyesinde bir taklm istihbarat
c;:ah!?malan, sokak istihbaratlan, slradan istihbaratlar iddianameyi desteklemek amaclyla
iddianamenin ekine eklenmi!? Dava i1e hic;:bir i1gisi yok. Hic;:birisinin de bu davada tartl!?llmasma
da gerek gorulmedi. Hic;:birisi i1e i1gili de bir soru sorulmadl."

Mahkeme Bakanl: " Evet sorunuz Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Haluk Pek!?en: "Evet geliyorum efendim. Iddianamenin
ekinde Jandarma Genel Komutanhgmm c;:ok say Ida istihbarat bilgileri birer dokumantasyon

olarak konulmu. Bunlann ses kaYltlan vesaireleri de konulmu!? Jandarma Genel Komutanhgl
kendi istihbarat bilgilerinin bir taklm ba!?kaca devletin kurumlan tarafmdan payla!?llmalanna kar!?1
herhangi bir i!?lem yapml!? mldlr?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Ben !?u anda burada Jandarma Genel Komutanl olarak
bulunmuyorum. Genelkurmay Plan Harekat Daire Ba!?kanl olarak bulunuyorum."

....

Mahkeme Bakanl: " Aynl !?eyi ben soyleyecektim. Jandarma Genel Komutanl slfatl ile
dinlemiyoruz Saym tanlgl ona gore."
Bir klslm sanlklar mudafii Av. Haluk Pek!?en: "Anhyorum efendim. Ben soruyorum efendim

!?u anda buradaki tanlklann hic;:birisini, sanlk slfatl i1e dinlediklerinizin hic;:birisi de kendi
pozisyonlan itibari i1e dinlenmediler, sanlk olarak dinlendiler. Kendisi de !?u anda bu konuda bilgi
sahibi ise onlan soruyorum ben. Devletin istihbaratlan simitc;:inin belgesi gibi sokaklarda otede
beride kullanl hyor."

Mahkeme Ba!?kanl: " Peki"
Bir klslm sanlklar mudafii Av. Haluk Pek!?en: "Bunlann kullanllmasma kar1 bir ilem
yapllml!? mldlr? 2"

Mahkeme Bakanl: "2. sorunuza gec;:in."

/.,

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Haluk Pek!?en: "Ikinci sorum efendim; !?imdi Milli
Guvenlik Kurulunda gorev yaptmlz ml efendim, Milli Guvenlik Kurulyna katrhyor musunuz?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "$imdi katlhyorum."

Bir

Kurulunda

goru ..

liar mudafii Av. Haluk Peken: "Katrhyorst(nuz, peki efendim Milli Guvenli

Eski!?ehir'deki Bilvanis 9iftligi ile ilgili herangi bir konunun Aoruulp

gi konusundaJ)ilgi sahibi misiniz efendim?"

ekJr-K8IYOrlcu: "HaYlr."
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Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Peki?en: "Sahip degilsiniz, peki Saym General bir 3.
soru da i?u; iddianameyi yok fazla detayh bilmediginiz iyin de yok detayh bir i?ey soramlyorum
size ancak buradaki sanlklann tamaml ve avukatlan ile birlikte bu iddianameyi hallay pamugu

gibi attllar. iddianamenin tutulacak tarafl yok. Onunla ilgili bir soru sorulmadl."

Mahkeme Bai?kanl: " Avukat Bey degerlendirme yaplyoruz halen daha 10tfen."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Peki?en: "Soruya geliyorum efendim. izninizle Saym
Bai?kan yani yok onemli bir tanlk var burada. 0 tanlk bu konularda."
Mahkeme Bai?kanl: "$imdi bir soruyu sormak iyin bai?ka konulan vurgulamaya gerek yok,
dogrudan sorun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Peki?en: "Mahkemeyi aydmlatmaya yonelik cevap da
vermesi gerekecek."

Mahkeme Bai?kanl:

"Tanlkllk yapmasl konusu ile smlrh bakm genel komutan olmasl

sebebi ile ifade veremez, gizli kalmasl gereken bilgiyi soruyorsunuz Saym Tanlga."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Peki?en: "Saym Bai?kanlm benim talep dilekyemde bu
hususlar vardl ama. Bakm benim talep dilekyemde de tanlk olarak bu konulan aydmlatmak
...

Ozere dinlenmesini talep etmii?tim. Bunlan 0 zaman kabul etmediniz. $imdi yok bai?ka bir i?ey
daha ortaya ylklyor. Eger bu konuya ilii?kin tanlklar dinlenmesi gerekiyorsa, 0 zaman Saym

tanlktan

once

dinlenmesi

gereken

bai?kaca

tanlklar

vardl.

Ozellikle

Harp

Akademileri

Komutanhgma ilii?kin orada gorev yapmli? olanlann orada tanlk olarak dinlenmesi gerekmez
miydi? Onlan da reddettiniz."

Mahkeme Bai?kanl: " Siz sorunuzu sorun sadece."
Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Haluk Peki?en: "$imdi soruyu eger yalnlzca 0 sonuy
bildirgesine ilii?kin sorulan smlrlarsanlz, biz Saym Komutanm bu iddianame iyerisinde dogruca
kendi komutanhglnl ilgilendiren konularda tanlk olarak dinlenmesini tekrar talep etmek zorunda
kalacaglz."
Mahkeme Bai?kanl: " Onu da degerlendirir Mahkeme."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Peki?en: "Peki tei?ekkOr ediyoruz."
Mahkeme Bai?kanl: " Buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "DOn de belirtmii?tik, fuzuli her soru maddi

--

geryegin Ozerine ortolmOi? bir kOrek toprak gibi oluyor ve i?u saate kadar Saym Komutandan
almamlz gereken maddi geryegi ortmOi? oluyoruz. Yani oylesine kalabahk bir dava, kalabahk
sanlkh bir dava, her sanlk soru sordugu zaman avukatmdan baglmslz ve avukall ile irtibat
kurmadan soru sordugu zaman bu karmai?a ortaya ylkIYOr."
Mahkeme Bai?kanl: " Buyurun sorunuzu alahm."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "$imdi dOn Saym Bai?kan siz de belirttiniz plan

geryek senaryo hayali. Bu ayldan Saym Komutana yok klsa
sonuy raporunda imzanlz var Saym Komutanlm ama semineri
olmanlza ragmen sonuy raporunu imzaladlQlnlz slrada bunu
olanlardan bu planda, bu planm gorOi?OImesi slrasmda 1.
konusunda bir bilgi edindiniz mi, boyle bir izlenim aldmlz ml?"

ve net sormak istiyorum. Sizin
izlemediniz. Semineri izlememii?
haZirlayanlara ya da gozlemci
Orduda rutin dli?mda ylklldlgl

Mahkeme Bai?kanl: " ilk bai?ta dinlerken ben de sormui?tum Saym Tanlga."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Evet, yok kani?tlgl iyin bir net o bunu
sordum."

/



Tanlk Bekir Kalyoncu: "HaYIr."

Bir klSI sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Tei?ekkOr ederim bu
dar efendim."
Mahk
e
kanl: " MOsaade ederseniz yok onemli soru so ayacaksanlz diger ta1 a
geymek ist'
uz. Bakm ogleye kadar 2 tanlglmlz daha var. Pr ram akslyor, bakl biry gu

gorev
diyec

i

mutanlann, onemli ii?lerini blraklp da geliyorlar. Yeti mezse Sah gOnO rar elin

alan lara. MUmkOIl qldugu kadar yetii?tirmeye yahi?ahm.
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Bir klSlm sanrklar mOdafii Av Irfan SOtlOoglu: "Saym Bai?kamm ben sorulanml sorabilir
miyim?"

Mahkeme Bai?kam: "Sanlk olmakla tamk olmak farkh bir i?ey. Tamk olmak insamn elinde
olan bir i?ey degil yani 0 bir kamu gorevi yaplyor. MOmkOn oldugu kadar zamamm almamak
lazlm."

Soz almadan konui?anlar oldu anlai?llamadl.
Mahkeme Bai?kanl: "Tart1i?llacak bir konu degil. Verin mikrofonu isteyen vardl."

Sanlk Murat Ozenalp: "Ben sorulanml seminer i1e ilgili sormayacaglm ama komutammm
donemin Plan Harekat Daire Bai?kanl olmasl ile ilgili soracaglm."
Mahkeme Bai?kam: "Yok haylr haYIr."

Samk Murat Ozenalp: "Bu konu Saym Bai?kamm i?u aC;;ldan onemli, 2 gOndOr."
Mahkeme Bai?kam: " Bilirkii?ilik yaptlnyorsunuz 0 zaman 0 farkh bir i?ey."

Samk Murat Ozenalp: "HaYlr bilirkii?ilik yaptlrmlyorum, bilirkii?i1ik yaptlrmlyorum."
Mahkeme Bai?kam: "(bir kelime anlai?llamadl.) tamk sorulan ama bizim."

Samk Murat Ozenalp: "2 gOndOr GolcOk'te C;;lkan belgeleri i1e i1gili hangi karonun altmdan
..

C;;lkm1i?, nereden C;;lkm1i? diye konui?uyoruz ama ben 0 belgelerden birisini komutamma sorarak 0
belgenin sahte oldugunu huzurunuzda kamtlayacaglm."
Mahkeme Bai?kam: "0 bilirkii?i1ik olur."

Samk Murat Ozenalp: "Bilirkii?i1ik olmayacak sadece daire bai?kamma soru soracaglm
efendim."

Mahkeme Bai?kam: "Bunu gec;;iyoruz, biz hangi amac;;la dinlenecegini soyledik."

Sanlk Murat Ozenalp: "SaYln Bai?kan bunu sormazsam hangi soruyu sorabilirim?"
Mahkeme Bai?kam: " Siz bilirkii?i1ige gec;;iyorsunuz, buyurun."

Samk Murat Ozenalp: "Maddi gerc;;egi ortaya C;;lkarmak ic;;in soru sormak istiyorum. Saym
Bai?kan maddi gerc;;egi ortaya C;;lkarmak ic;;in sorum."
Mahkeme Bai?kanl: "Maddi gerc;;egi ortaya C;;lkarmak yargllamanm sonucunda."
Soz almadan konui?anlar oldu anlai?llamadl.

Samk Murat Ozenalp: "Saym Bai?kan sorulanml soraylm degerlendirin eger uygun degil
derseniz."

Mahkeme Bai?kam: "Hlzhca sorun buyurun."

Samk Murat Ozenalp: "Hlzhca soracaglm. Komutamm size bir yazl gonderdim. Bu yazlyl
...

emrinizde c;;ahi?tlglm donemde yazdlglm iddia ediliyor. Barboros plan lama direktifi ile ilgili bir
soru, yazl. Ben 0 donemde milli mOi?terek harekat i?ubede C;;ahi?lyordum ve belirttiginiz yogun
donemde Afganistan harekal koordinasyon merkezinde ben de yogun bir i?ekilde C;;ahi?lyordum.
Komulamm bu yazlyl yazmak Genelkurmay Bai?kanllglnda hangi i?ubenin gorevidir?"
Tamk Bekir Kalyoncu: "Milli MOi?lerek Plan $ubenin gorevidir."

Samk Mural Ozenalp: " Harekal $ube ile ilgisi yoklur degil mi komulamm?"
Tamk Bekir Kalyoncu: "HaYIr."

Samk Mural Ozenalp: " Peki komulanlm, benim bu konuda yazl yazmam mOmkOn
mOdOr? Ben bu yazlyl yazabilir miyim komulamm?"
Tamk Bekir Kalyoncu: "Siz Milli MOi?lerek Harekal $ubede gorevlisiniz. Sizinle planlann
bir alakasl yok bildigim kadanyla."
Sanlk Mural Ozenalp: "Anlai?lldl komulanlm."

Tamk Bekir Kalyoncu: "Peki."
Sanl

yazdlglm I
ic;;in direk

.,

,/'

/-,._--.

/

Murat Ozenalp: "Komulamm bu yazldan, bu yazlyl

nanma Komulanhgl a

or. Genelkurmay Bai?kam laraflndan herhangi bir am yapllacak gOnCellee

rak Donanma Komulanhgma yazl yazllabilir mi?"

nlk Bekir Kalyoncu: "Haylr, Genelkurmay Bai?kanhgl Kuwl Komulanhklan ve(de ger

iJ:Dtei?kil edilm tltr karargah varsa onlan muhalaphr. Onun allrndq)(i orC\IJlar,
...---------.

..----------
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Donanma Komutanhgl ve Hava Kuwetlerindeki 0 zamanki adlyla taktik hava kuwetleri ile
dogrudan yazlma yapllmaz."

Samk Murat Ozenalp: " TeekkOr ederim. Komutamm peki bu onemli soru. Barboros
planlama direktifi, ordu ve donanma gibi (bir kelime anlallamadl) birliklere adresli midir?
Tanlk Bekir Kalyoneu: "HaYlr demin soyledigim gibi sadeee kuwetlere gonderilir."

Samk Murat Ozenalp: "DolaYlsl ile ben."

Tamk Bekir Kalyoneu: "Kuwetler bu direktifi ahnea kendi veehelerini hazlrlar, ana ast
birliklerine 0 kuvvet veehesi olarak gider."

Samk Murat Ozenalp: "DolaYlsl i1e benim Genelkurmay Bakanhglnda olmadlglm bir

ubeden bu dokOmanln olmadlgl bir birlige yazi yazmam mantlkh mldlr?"

Mahkeme Bakam: "Peki bunu bu ekilde kapatIYoruz."

Samk Murat Ozenalp: "TeekkOr ediyorum."
Mahkeme Bakam: "Buyurun."

Samk Mustafa Karasabun: "SaYIn Bekir Kalyoneu, suga denen, iddia olunan harekat pi am
kapsamlnda bazl angajman kurallannln Genelkurmay Bakanhglndan, Deniz Kuwetleri
...

Komutanhglna ahnmasl iein bir eahma yaplldlgl iddia ediliyor. Bu iddianamede yok aneak polis
tutanaklannda yazlyor. Siz harekat bakanhglnda bu konuyla samyorum direk eahlyordunuz 0
zamanlar. Size Donanma Komutanhglndan veya herhangi bir ahlstan veya ben Mustafa
Karasabun'dan bu Genelkurmay Bakanhglnda yaylnlama yetkisi Genelkurmay Bakanhglnda
olan angajman kurallannln Deniz Kuvvetleri Komutanhglna aktanlmasl iein benim taraflmdan
veya Donanma Komutanhglndan veya herhangi bir baka bir ahlstan dogrudan boyle bir teklif
edildigini 2002 sonu, 2003 aylannda boyle bir teklif size geldi mi?"
Tamk Bekir Kalyoneu:
"Tabi prensip olarak eevap vermek isterim.
Donanma
Komutanhglnln Genelkurmay Bakanhglna boyle bir dogrudan teklif yetkisi yoktur. Mutlaka
geleeekse Deniz Kuvvetleri Komutanhglndan gelir boyle bir teklif."
Samk Mustafa Karasabun: "$ahlstan gelir mi?"
Tamk Bekir Kalyoneu: "$ahlstan gelmesi hie mOmkOn degi!."
Samk Mustafa Karasabun: "Denizaltl komodorundan size bOyle bir teklif gelir miT
Tamk Bekir Kalyoneu: "HaYlr ahlstan yani bu askeri."
Samk Mustafa Karasabun: "Geldi mi?"
Mahkeme Bakam: "Gelmedigini soylOyor tamk."
Tamk Bekir Kalyoneu: "Hatlrlamlyorum."

...

Sanlk Mustafa Karasabun: "TeekkOr ederim."
Mahkeme Bakam: " Peki baka soru soraeak olan da yok."
Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "Bakamm ben sorabilir miyim?"
Mahkeme Bakanl: "Buyurun."
Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "2002 ylh sonunda, 2003 ylh balannda Olkemizde
irtieai bir ie ayaklanma belirtisi veya emaresi ortaml var mlydl?"
Tanlk Bekir Kalyoneu: "HaYIr."
Soz almadan konuanlar oldu anlallamadl.
Mahkeme Bakam: "Sonue raporunun, evet."

Cumhuriyet Savclsl Sava Klrba: "$imdi plan seminerini tabi

. erigineler

konuuldugunu bilmiyorum dediniz sadece sonue raporunu gordOnO . Bu plan semineriiTde
ozellikle gere k kiileri ile ilgili bilgiler var, gorOmeler var. Bunlann g' alMa ahnmasl, gorevd
el eektirilme ile"
ususlar var. Gereek kiilerden bahsedilebilir
plan seminerindeT
Tanl
ir Kalyoneu: "Prensip olarak bahsedilmemesi gerek igini dOOnOyorum."

huriyet Savclsl Sava Klrba: "Bu plan seminerinde bir ie

v'

yaklanmadan bahs#diliyr

uzla, Pendik, Sultanbeyli Belediye Bakanlan, ite eeitli I am hatip okullarl;1simleri

----.
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veriliyor. Sunumda slaytlar gosteriliyor. Bunlann gorevden ahnmasl, el ektirilmesi, gozaltma
ahnmasl gibi hususlar var. Bir plan seminerinde bunlar olabilir mi gerek kii olarak?"
Soz almadan konuanlar oldu anlallamadl.
Mahkeme Bakanl: "Peki cevap vermeyebilirsiniz isterseniz."
Soz almadan konuanlar oldu.
Mahkeme Bakanl: " Ama az once dediniz ki."
Cumhuriyet Savclsl Sava Klrba: "Bunda cevap verilmeyecek bir husus yok yani."
Mahkeme Bakanl: "Bilirkiiye ihtiya duyuluyor gibi sorular soruluyor. Bir klsmml C;:etin
Dogan da sordu, arkadan Metin Yavuz Yalm da sordu musaade ettik ama takdir sizin bilgi ve
gorgunuz i1e ilgili bir ey degi!. Bir Harekat Bakanllgl yapml komutan olarak isterseniz
cevapland In rSI nlz."
Tanlk

Bekir

Kalyoncu:

"Genel

degerlendirme

olarak

ben

uygun

bulmam

bunlann

bulunmasml."
Cumhuriyet Savclsl Sava Klrba: "Eve!."
Mahkeme Bakanl: "Peki."

...

Cumhuriyet Savclsl Sava Klrba: "$imdi diger soruma geiyorum. $imdi Saym Ayhan
Ta sanlklardan burada dedi ki ordu plan semineri bir senaryoya dayanlr dedi, siz de senaryoya
veya plana dayanlr dediniz. $imdi Ayhan Ta'm dedigi gibi olsaydl olaslllgi en yuksek tehlikeli
senaryo olmasaydl, bu egemen harekat planmda ne goruulecekti?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "0 kadar, goruulecek 0 kadar ok ey var ki."
Cumhuriyet Savclsl Sava Klrba: "Ben Ayhan Ta'm dedigine gore diyorum. Ayhan Ta
diyor ki; eger senaryo olmazsa planda da bir goruulecek bir ey kalmaz diyor. Ya bu husus
dogru degil 0 zaman."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Bir anlamda dogru soyluyor."

Soz almadan konuuldu anlallamadl."
Mahkeme Bakanl: "Lotfen, lotfen."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "C;:unku efendim baktlgmlz zaman Saym Savclm, maksat iki lUrlu
bir, ya planl yeni tayin olanlara, yeni katllanlara anlatlrsmlz veya tehditte, imkan kabiliyette ve
teknolojide bazl degiiklikler olmutur. Bu plana yanslmalannl incelemek sureti ile planda
yapllacak tadilatlara ve yeni ihtiyalanmlzl belirlemek amaclyla plan tatbikatl yaplllr."
Cumhuriyet Savclsl Sava Klrba: "$imdi diger sorum, imdi biraz onceki soruma,
ozellikle 2003 ylll balannda irticai bir i ayaklanma belirtisi veya emaresi var ml diye sordum

...

yok dediniz. $imdi siz 0 donem ok kritik bir donem. Mayls aymdan itibaren Kuzey Irak'ia ilgili
hazlrllklar var. Genelkurmay Karargahl hanl hanl ahIYor. Orada bir sava durumu var. Onun

yanmda

biraz

once

bahsettiginiz

gibi

Afganistan'da

komuta

kademesinin

Ingilizlerden

zannediyorum almmasl husus var. Boyle bir ortam varken, Kara Kuwetleri Komutanllgl da
olaslllgi en yuksek tehlikeli senaryoyu incelemeyin diye emir veriyor fakat sizin tabirinizle yine
ortada fol yok yumurta yokken 1. Ordu Komutanhgl olaslllgi en yuksek tehlikeli senaryoda Israr
ediyor ve bunu oynuyor. Olaslllgi en yuksek tehlikeli senaryoya uygun."
Soz almadan konuanlar oldu anlallamadl.
Mahkeme Bakanl: "Musaade edin."

Cumhuriyet Savclsl Sava Klrba: "Olarak bir plan allmasl ySiz  hi

ayaklanmayl, i tehdidin birinci oncelikli oldugu hususu raporda yazlvor. Bunu incelerken bOna
kargalarda g"
Soz al

r diye duunmediniz miT
ad

Mah
Bey'in i
rapo
.

uanlar oldu anlallamadl.

akanl:

"$oyle duzeltelim, musaade edin, mu aade edin. Mevcut sa1

1 bir tablo katlllrsmiz katllmazsmlz. Bu tabla ryeve 'nde Genelkurma
a 01
c 01

'______

Igl en yuks

'keli senaryonun oynandlgl anlatlh

. Bunun onc

almmasl, ite seminerin burada sonuy raporunda

J

_

I

••

belirti

son y
Ik ola ak

or bir nci
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gOnO, ikinei gOnO. Birinei gOnO oynanml, ikinci gOnO klsmen dl tehdide yonelik <;:alrmalar
yapllml, O<;:OneO gO nO de hem dr tehdit hem de olasrlrgl en yOksek tehlikeli senaryo Ozerine
degerlendirmeler yaplldlgl yazlyor sonu<;: raporunda. Bu <;:er<;:evede soruyu."
Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "Yani sorum net u, biz."
Soz almadan konuanlar oldu anlallamadl.

Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "Bir saniye mOsaade eder misiniz, biz siz konuurken
susuyoruz."
Mahkeme Bakanr: "Avukat Bey mOsaade edin."

Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "MOsaade edin biraz."
Mahkeme Bakanl: "Bakrn soruyu tam bir netletirelim, soruyu netletirelim. Ben sorunun
degerlendirmeden <;:Ikanlmasrna <;:alrlyorum."
Soz almadan konuanlar oldu anlarlamadl.
Mahkeme Bakanr: "Tabi ki var, tabi."
Soz almadan konuanlar oldu anlallamadl.
Mahkeme Bakanl: "Bakln bir dakika mOsaade edin soruyu net olarak ortaya <;:Ikarmaya

1-

<;:alrryoruz. Soma sizin itirazlannlzl alaeaglz. Bu anlamda degerlendirme degil de sonu<;: olarak
soruyu sorun."

Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "Sorum net olarak u; Biz Genelkurmay olarak nelerle
ugralyoruz, bu 1. Ordu nelerle ugralyor diye dOOnmediniz mi?"
Tanrk Bekir Kalyoneu: "Efendim ben tabi."
Soz almadan konuanlar oldu anlallamadl."
Mahkeme Bakanl: " Bakln bununla ilgili bir klslm sanlk mOdafilerinin itirazlan var. Bakln
tanlk eevap vermek istiyor eevabl da dinleyin."
Soz almadan konuanlar oldu anlallamadl.
Mahkeme Bakanl: "Bakln bu dinlenmesi konusu i1e i1gili Avukat Bey."
Soz almadan konuuldu, anlallamadl.
Mahkeme Bakanl: "Buyurun yapln buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "SaYIn Bakan biz soru sorarken, sanlklar da
soru sorarken dediniz ki sadeee seminer sonu<;: raporu i1e i1gili soru sorun."
Mahkeme Bakanr:

"imdi onunla ilgili sordu zaten seminer sonu<;: raporunda var bu

husus."

Bir krslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Bakln ama biraz soma ogleden soma
Babug'un geleeegi soru ile ilgili sordu. Yani a<;:lk olarak onu sordu. Halbuki Sayln Komutanln
onunla ilgisi yok bu birinei konu."
Cumhuriyet Saversr Sava Klrba: " Ben iki sanlga da aYni soruyu sorabilirim aynl
zamanda tek bu tanlga soraeaglm diye bir husus yok ki.
Mahkeme Bakanl: "Savel Bey soruyu anladlk siz mOsaade edin."
Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "10 tanlk gelir 10 tanlga da aYni soruyu soranm
Avukat Bey."

Mahkeme Bakanl: " Savel Bey siz soruyu sordunuz. Itirazl alalrm, buyurun siz itirazlnlzl
yapln."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Biz kendimizi slnlrladlk biz
bu konuda sorular sorduk. imdi Say In tanlgln bilmedigi ve yorumuna
siniz. Bizim itirazlmlz bu yonde."
Mahkeme aka I: "Peki."
Sanrk <;.
gan: "(Mikrofona konuulmadlgl i<;:in anlalla adl)

adeee

yanmasl gerek n bir

soruya izin verem

Mah

e

<;:agml

..

•.

Bakanr:
"Bakln
itirazlan
kabul
etmiyor m.
Tanlk sadeee
ma<;: raporu gordOgOnde iddianamede belirtile ekilde, bu Mahk

rr. Id bir Opheden bahsedildigi i<;:in 0

nuda dinlenm

--------
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verilmii?tir. Cumhuriyet Savelsmm da sorusu. meveut ortam itibari ile boyle bir senaryonun
oynanmasl bir i?Ophe ekmii? midir i?eklindedir. Buna eevap veriniz buyurun."

Tanlk Bekir Kalyoneu: "Tabi bu genellikle bu sorunun muhatabl Kara Kuvvetleri
Komutanllgmda olmasl lazlm. <;:OnkO Kara Kuvvetleri Komutanllglyla 1. Ordu muhataptlr. Bu bir
oyundur bai?tan da soyledigim gibi. Bu kadar i?ey soyleyebilirim."
Sanlk <;:etin Dogan: "Mikrofona konui?ulmadlgl iin anlai?llamadl.
Mahkeme Bai?kanl: " Peki, haylr <;:etin Dogan Bey biz size yeteri kadar sOre verdik. Soru
mu soraeaksmlz Avukat Bey buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirklh: "Burada i?oyle bir i?ey izlenimine hasll
oldum."

Mahkeme Bai?kanl: "Bakm izlenim aktarmaym lotfen sorumuzu sorallm. Tanlk dinlenmesi
amaema uygun soru sorallm. Bitmiyor bakm bu konu ile aki?am ederiz sonra."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirklll: "<;:ok klsa bir i?ey soyleyeeegim."
Mahkeme Bai?kanl: "Hibir yere de varamaYlz."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirklll: "MOsaade ederseniz ok klsa bir i?ey

-

soyleyeeegim."

Mahkeme Bai?kanl: "Biz i?u ana kadar tanlgm dinlenmesi ile ilgili i?eyler soruldu. LOtfen
ana konuya donelim.

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirklll: "Ben i?oyle bir i?ey izlenimine kaplldlm.
Balyoz, suga, ari?af, yatak, yorgan gibi i?eyler unutuldu. Onlann sahteligi herhalde sizler
tarafmdan da kanaat getirildi. Olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo."
Mahkeme Bai?kanl: "Avukat Bey kimin neye kanaat getirmesine karar veremezsiniz."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirklll: "Olaslllgi en yOksek tehlikeli."
Mahkeme Bai?kanl: "Bakm iddianamede olay bir ai?amall degil, bir seminer ai?amasl var.

iki, dijital veriler ai?amasl var."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirklll: "Ama su oldugu iddia edilen konunun
dli?ma Iklldl."
Mahkeme Bai?kanl: "Biz i?u anda bakm tanlgln bilgisi seminer ai?amasl ile ilgili, 11 nolu

CD ne bileyim Deniz Kuvvetlerinde dOi?emenin altmda Ikan onlar gerekti degildi bunlar
Mahkemenin i1eride takdir edeeegi hususlar."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirklll: "Seminer su degil ki efendim."
...

Mahkeme Bai?kanl: "Biz seminer ai?amasl i1e ilgileniyoruz i?u anda."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirklll: "Balyoz, suga, diger planlar olmasa
burada olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo iin yargllama yapllaeak mlydl?"
Mahkeme Bai?kanl: "Siz soru sormak istiyor musunuz?"

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirklll: "Soru soraeak bir i?ey yok OnkO sula
ilgili soru bu zamana kadar sorulmadl. Olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryonun ii?lenmesi mutat
ve olagan i?ey (mikrofonu kapatlldlgl iin anlai?llamadl)."

Mahkeme Bai?kanl: " Peki kapatallm Avukat Bey'in mikrofonunu. Buyurun."

Sanlk <;:etin Dogan: "Saym generalim size soraeaglm net soru var. Bizim TOMAS
dedigimiz TUrkiye'nin milli askeri strateji konsepti ve aYni zamanda TOr .

In

..

Ovenlik

siyaset belgesi var. Her ikisinde de tehditten bahsedilir. Bunlar 1i?lk t
r malum bOlUn
pllan
daha alt kademelerde yapllan operasyonel planlara da 1i?lk tut . Bu planlarda olaslh"1 en
yOksek deme im de en kolU TUrkiye iin senaryolar hangi te
it ortaml olaeagl TOrkiy iin
belirlenmii?
Tanl

di '
ekir Kalyoneu: "Eve!."
etin Dogan: "Belirlenmii?tir."

ekir Kalvooetr.Eve!."
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Sanlk <;:etin Dogan: "Bu belirlenmede TOrkiye'nin i tehdit, i tehdit aynl zamanda
Yunanistan'In, TOrkiye'nin ba:;;ka bir kom:;;u Olkeyle problemi oldugu ite de bazl kalkl:;;malar
oldugu ve bu durumda Yunanistan'ln karasulannln yahut klta sahanhgml karasulannln diyelim. 6
mil otesine Ikarma gibi bir ibarenin bulunup bulunmadlgml soyle bilir misiniz bu tarzda?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Evet."
Sanlk <;:etin Dogan: "Evet vardl. Yapllan olaslhgl yOksek en tehlikeli senaryo da budur.
Mevcut durumda bir tehdit yoktur ama biz planlan oynuyorsak TOrkiye BOyOk Millet Meclisi
casus belli demi:;;se yani Yunanistan karasulannl 6 milin obOr tarafma otesine Ikardlgl zaman
bunu harp sebebi sayacaksa."

Mahkeme Ba:;;kanl: "Sava:;; sebebi."
Sanlk <;:etin Dogan: "Biz de Yunanistan'm b6yle bir karan ne zaman verecegini dO:;;OndOk.

Bu karan da Milli Askeri Stratejik Konsepte baktlk, TOMAS'a baktlk."
Mahkeme Ba:;;kanl: "Peki peki."

...

Sanlk <;:etin Dogan: "Ve buna gore tehdidi boyle degerlendirdik. Bu aykm mldlr usullere?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Tabi Ordu Komutanmln degerlendirmesidir."
Sanlk <;:etin Dogan: "Evet evet te:;;ekkOr ederim."
Mahkeme Ba:;;kanl: "Peki buyurun."
Sanlk Hanifi Ylldlnm: "Saym Ba:;;kanlm ben yakla:;;lk 17 aydlr tutukluyum ve 17 aydlr bu
davadan yargllanlyorum. Yargllandlglm konu 11 nolu CD ierisinde sozde dijital olarak
atfedilen."
Mahkeme Ba:;;kanl: "Sorunuz, sadece somut olarak sorunuz var ml?"

Sanlk Hanifi Ylldlnm:

"Evet dijital yollardan te:;;kil edilen dosyalardl.

Oysaki Iddia

Makammdan yakla:;;lk 3 gOndOr gordOgOm konu :;;u. Sadece seminerle ilgili olarak sorular
yoneltilmekte ve seminerde geen bazl konular sorulmaktadlr. Eger konu bu ise neden davasml

seminerle ilgili olarak allmadl? Neden seminer dava olarak ai1madl?"
Mahkeme Ba:;;kanl: "Peki degerlendirme olarak allyoruz buyurun."
Cumhuriyet Savclsl Sava:;; Klrba:;;:"Dinlenen tanlklar seminer i1e i1gili tanlklar da onun
iin."
Sanlk Hanifi Ylldlnm: "0 zaman davanlz seminerle ilgili olarak allsaydl ve burada
seminer yargllansaydl.
Mahkeme Ba:;;kanl: "Buyurun oturun Hanifi Ylldmm mikrofonu kapatahm. Peki buyurun
Avukat Bey."

......

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Efendim 1. Ordu Komutanhgl tarafmdan
semineri mOteakip Kara Kuwetlerine ve Genelkurmay Ba:;;kanligma bir seminer sonu raporu

gonderildigi iddianameden anla:;;lllyor, bizler de biliyoruz. Size 1. Ordu Komutanllgl tarafmdan
Genelkurmay Ba:;;kanhgma gonderilen bir seminer raporunu gordOnOz mO? Eger gordOyseniz bu
seminer sonu raporunda olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryonun oynandlg, hususu yer ahyor
muydu ve eger yer ahyor idiyse Genelkurmay Ba:;;kanhgmm bunun uygun olmadlgma yonelik 1.
Ordu Komutanhgma veya Kara Kuwetlerine bir ikazl olup olmadlgl?"
Mahkeme Ba:;;kanl: "Avukat Bey onlan sormu:;;tum ba:;;langlta. 1. Ordu sonu raporunu

gormedim dedi kendisi."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Tamam efendim."
Mahkeme Ba:;;kanl: "Diger konular da Kara Kuwetlerini ilgilendirir. Biz sadeee1WWetlerin

bizden bir tale i var ml yok mu ona bakanz dedi. Yanli:;; ml hatlrllyorum? Do
Tanlk
Bir klsl

Ma

..

ir

oncu: "Dogrudur Saym Ba:;;kanlm."
Jar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Tamam."

:;;kanl: "Peki son olarak Hakim Bey bir soru sora

aki

Ali Efendi Peksak: "$imdi ashnda birok ki:;;i ay I sorulan sordu da.".Asllda

Idsmda :;;u husus bir netle:;;irse kaf daki birok soru ilaretf de



.A /?O I

\
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I
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ortadan kalkar diye dOOnOyorum. $imdi Genelkurmay gozlemci raporu Hasan Durak tarafmdan
son hali i1e kaleme almdl. Mehmet Pmar'm koordinatorlOgO altmda toparlandlktan sonra sizin

onOnOze sunuldu. Siz bu gozlemci raporu veya gozlemci sonu raporu tanzim edildikten sonra
ilk kii siz olmanlz nedeni i1e ilk makam bundan sonrasmda, plan harekat daire bakanl olarak
imdi kaleme ahnlp onOnOze gelen bu raporda sizin fonksiyon olarak goreviniz plan harekat
daire bakanl olarak gozlemcilerin denetlenmesi mi yoksa emir slrah hiyerari ierisinde Ost
komutanhga bu evrakm gonderilmesi mi?"

Tanlk Bekir Kalyoncu: "Tabi benim gozlemcilerin tespitlerine mOdahale gibi bir yetkim
yok."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bunun olabilmesi iin zaten sizin plan seminerini."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Katllmam lazlm."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ve oynanan jenerik senaryoyu bilmeniz lazlm ki rapor ona
uygun olarak tanzim edildi mi?"

Tanlk Bekir Kalyoncu: "Evet bata da soyledigim gibi bu hiyerarik bir yapllanmada ki
bOrokratik bir usulOn geregi."
....

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Evet."
Tanlk

Bekir

Kalyoncu:

"DolaYlslyla

ben

plan

harekat

daire

bakanl

olarak

benim

yaymladlglm bir planlama direktifi var. Bu planlama 1 tane yok 5-6 tane var. Bizim bu ordu

bolgesi ile ilgili plan lama direktifimizde herhangi bir degiiklik gerektiren bir ey olmu mu, teklif
var ml? Teknolojik olarak Hava Kuwetleri, Deniz Kuwetleri veya diger imkanlar alsmdan
benden bir ey isteniyor mu?"

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Evet."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Beni en ok 0 i1gilendiriyor. Ona baklyorum hatta."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Orada da sundugunuz planla i1gili herhangi bir degiiklik
talebi olmadlgl, sizden
diyorsun uz."

herhangi bir ey istenilmediginden dolayl bir anormallik gormedim

Tanlk Bekir Kalyoncu: "Evet tabi teklif olarak da zaten arkadalanmlz demiler ki bunlara
biz diger Genelkurmaym eitli bakanllklan var. Onlara da dagltahm da OnkO planlama direktifi

dediginiz zaman sadece harekat bakanlnl i1gilendirmiyor. Lojistik, muhabere herkesi
ilgilendiriyor. Onlarda 1. Ordunun bu aamada bizden bir istegi yok diye bilsinler diye teklif
etmiler."
..

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tam am Bakanlm."
Mahkeme Bakanl: "MOdahilier bir soru sormak istiyorlar. Onlara da imkan tanlyahm,
aahm mikrofonu."
MOdahil Rldvan Kaya: "Saym Tanlga klsa bir soru sormak istiyorum bende."
Mahkeme Bakanl: "Buyurun."

MOdahii Rldvan Kaya: "OnOnOze gelen Genelkurmay gozlemci raporunda degiik tespitler
var. Bunlardan bir tanesi de plan seminerinde konuulan konular arasmda sivil toplumun
yeniden yapllandlrllmasl bahgmda gorOyoruz. Bu raporun bu maddesi i1e i1gili olarak ozellikle
soruyorum. Dogal karlladmlz ml yoksa burada bir olagan dllhk buldunuz mu?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: 'Tabi bata soyledigim gibi bir senaryo revesinde oyle bir
durum yaratllmltlr ki buna bir ihtiya olmutur diye ben baklyorum hep olaya.
0 var
senaryoya gore. C;:OnkO sivil toplum kurululannin gerkten 0 durumda
. en yapllandlrll
Sl
vesaire ile jig iii Saym Bakanm sorusuna verdigim cevapta da s' edigim gibi herhangi
ir
olaganOstO)Uk ki durup dururken bunu degitirsinler. Vani onun iin bana gayet do al
gozOktO."
keme Bakanl: "Peki burada tanlgm dinlenme aam

gn."

.'

/ftncu: " Saym Bakanlm."
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Mahkeme Bakanl: "Buyurun."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Bana mOsaade eder misiniz aynlmam i9in?"
Mahkeme Bakanl: "Programmlz ml var bugOn i9in?"
Tanlk Bekir Kalyoncu: "Eve!."

Mahkeme Bakanl: "Neticede sizin bir gorgOye dayah bilginiz yok. Bir imzadan dolayl
dinlendiniz. Bu aamadan sonra da gorgOye dayah bir tespit olmadlgl i9in sakmca olumayacagl
kanaatindeyim. Buyurun siz Genel Komutan olarak ileriniz olacagl dOOnce ile aynlabilirsiniz."
Tanlk Bekir Kalyoncu: "TeekkOr ediyorum."

Mahkeme Bakanl: "Mesainize devam edebilirsiniz. Haylr Koksal Karabay. TeekkOr
ediyoruz iyi gOnler iyi 9ahmalar. Evet tanlk Koksal Karabay."
Tanlk Koksal Karabay: "Eve!."
Mahkeme Bakanl: "Babanlzm adl Mehmet Nee!."
Tanlk Koksal Karabay: "Dogru."

Mahkeme Bakanl: "Annenizin adl Zehra. Artvin 26.07.1946 dogumlusunuz."
Tanlk Koksal Karabay: "Dogru."
...

Mahkeme Bakanl: "Eskiehir iii, GOnyOzO ilgesi, C;;ardakozO koyO nOfusuna kayttllslnlz
dogru mu?'"
Tanlk Koksal Karabay: "Dogru."

Mahkeme Bakanl: "Nerede oturuyorsunuz? Ikamet adresiniz ya da size ulaabilecegimiz
bir adres belirtir misiniz? "

Tanlk

Koksal

Karabay:

Kavaci klBeykozllstanbul."

"Acarkent

Sitesi,

7.

Cadde,

42.

Sokak,

Numara

B/193

Mahkeme Bakanl: "Ikamet ediyorsunuz. $imdi 1. Ordu plan seminerinin yaplldlgl 05-07

Mart 2003 tarihinde sizin de Genelkurmay Harekat Bakanl oldugunuz anlalllyor ve bununla
ilgili Genelkurmay Bakanhgl gozlemci heyeti tarafmdan sonu9 raporu dOzenlenmi. Siz de
22.03.2003 tarihinde 0 tarihte tomgeneral olan Bekir Kalyoncu'dan sonra harekat bakanl
korgeneral olarak paraf edip Genelkurmay Bakanhgma sunmusunuz, 2. Bakanm onayma
sunmusunuz. Burada paraflnlz var."
Tanlk Koksal Karabay: "Dogrudur."

Mahkeme Bakanl: "Tabi ki bu paraf atmca raporu da incelemisinizdir. Iddianamedeki
iddia plan seminerinin bir darbe planl oldugu, bunun orada smlrh kii1er tarafmdan gorOOldOgO,
prova edildigi yonOnde bir iddia ortaya konuldu. Siz bu sonu9 raporunu imzanlza geldiginde ya
da dogrusu parafmlza geldiginde okudunuz mu? Bununla ilgili olarak herhangi bir Opheye
kaplldmtz ml? Bu konuda bilginize bavurulmak Ozere 9agmldmlz. Tabi ki hakkmlzda bir dava
yok, bug One kadar soruturma da a91Imaml. 0 nedenle sizin sanlk alabileceginiz konusunda
dosyada bir ey yok ama siz sorulan sorulardan herhangi bir ekilde boyle bir Opheye
kaplhrsanlz sorulan sorulara cevap vermeyebilirsiniz bu hakkmlz var. Diger taraftan sabah
yoklama da yaptlk, size sanlk listelerini de ulatlrdlk sanlklan incelediniz. Bunlar arasmda
akrabahk bagl olan var ml i9Ierinde?"
Tanlk Koksal Karabay: "Akrabam yok. Yalnlz bOyOk 90gunlugu tanlyorum."
Mahkeme Bakanl: "Tanlyorsunuz. Aranlzda husumet alan var ml?"
Tanlk Koksal Karabay: "HaYIr."

\iiIIt

Mahkeme Bakanl: "Peki imdi burada yapacagmlz tanlkhk sanlkl
lehine 01 ak Mahkeme tarafmdan degerlendirmeye esas ahnabilir
u nedenle dogru
soylemek
on em arz etmektedir. Muhakkak ki dogruyu
yleyeceginiz konusun,
Mahke
ettir'

m bir Ophesi yok ancak yasal bir ihtar oldugu i9in biz b nu size hatlrlatlyoruz. Ye
ksiniz ve sorulan Mahkemenin sordugu sorular ve taraflar

rmenoruz. Yemininizi yaptlracaglz."

sordugu sorular kClllusun
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Mahkeme Bakanl:"Bildiginizi dosdogru soyleyeeeginize namusunuz ve viedanlnlz adlna
yemin eder misiniz?"
Tanlk Koksal Karabay: "Ederim."
Mahkeme Bakanl: "Metni okuyarak yapln."
Tanlk Koksal Karabay: "Bildigimi dosdogru soyleyeeegime namusum ve viedanlm Ozerine
yemin ederim."

Mahkeme Bakanl: "Evet tanlkllk yapaeaglnlz konuyu anlattlm bu en;:evede ne
dOOndOnOz bu raporu paraf yaparken okudunuz mu? Herhangi bir Opheye kaplldlnlz ml? Bu
konuda bilginize bavuruyoruz."
Tanlk Koksal Karabay: "Raporu okudum herhangi bir Opheye kapllmadlm ve raporun
sonunda raporu yazan gozlemeinin bir teklifi var. J Bakanllklanna dagltllsln. Uygundur, uygun

dedik. Herhangi bir Opheye kapllmadlm."

Mahkeme Bakanl: "Iddianamede ileri sOrOldOgO gibi burada herhangi bir TOrkiye'deki

...

yasal yollarla kurulmu bir siyasi iktidann degitirilmesi amaelna yonelik bir faaliyet olarak bir
Ophe uyandlrmadl sizde."
Tanlk Koksal Karabay: "Uyandlrmadl."
Mahkeme Bakanl: "Peki soru sormak isteyen var ml?"

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bu gozlemei sonu raporunda paraflnlz var imzaladlnlz ve
herhangi bir Ophede kapllmadlm eklinde de bir beyanlnlz var. Yapllan plan seminerinin
konusunu ya da iera eklini biliyor muydunuz? Nasll oldugu hususunda bilgilendirildiniz mi?"
Tanlk Koksal Karabay: "Tabi seminerin detaylna katllmadlglm iin."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bu mukayeseyi nasll yaptlnlz herhangi bir Opheye
kapllmadlglm eklindeki kanaate nasll ulatlnlz?"
Tanlk Koksal Karabay: "Seminere katllmadlm tabi bOtOn detaylannl ineelemedim aneak
gelen gozlemeinin anlattlgl ve hazlrladlgl rapora gore herhangi bir Opheye kapllmadlm."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Gelen gozlemei size bizzat ifahi ya da yazl olarak bu
konuda bir brifing yahut da arz yaplyor mu?"

Tanlk Koksal Karabay: "Bu gozlemei raporunu arz ederken biraz daha bilgi veriyor. Ite

ok genel olarak. Tabi orada 3 gOn oynanan plan seminerinin tamamlnl anlatmasl mOmkOn
degil, genel olarak."

-

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Size bu arzl kim yapmltlr?"
Tanlk Koksal Karabay: "Hasan Durak. 0 zaman Uluslararasl Harekat l;)ube MOdOrOydO."
Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Hasan Durak bunu normalde Mehmet Plnar
koordinatorlOgOnde hazlrllyor. Daha sonraslnda Plan Harekat Daire Bakanhglna gidiyor. Ondan
sonra harekat bakanliQIna geliyor. Yani silsile halinde 0 zaman herkese de bu ekli ile bir arz,
bir sun urn mu yapillyor?"

Tanlk Koksal Karabay: "Efendim oyle. Harekat bakanllglndan katllan bir gozlemei bu.
Harekat bakanllglndan katllan bu gozlemei arkadalmlz raporu hazlrlar, daha sonra Daire
Bakanlna Bekir Kalyoneu paaya arz eder ve bu arada plan seminerine katlldlgl iin Mehmet
Plnar'dan da koordine allr. Daha sonra da bana gelir. 0 soylediginiz tarihte saat: 14:00'te de ben
imzaladlm 2. Bakana arz edilmek Ozere."
Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam Bakanlm."

Mahkeme Bakanl: "Peki siz Kara Kuvvetlerinin 0 tarihte Kurmay Bn1 IIker Babug
imzasl ile olaslhgl yOksek en tehlikeli senaryo oynanmasln eklinde bir tal(matl oldugunu biliyor
muydunuzpu aporunu gordOgOnOzde?"
TaAJk'sai Karabay: "HaYIr."
t

erne Bakanl: "Bilmiyordunuz. Peki 1. Ordu sonu rapor
Koks

aDay: "Efendim imdi bu gozlemei raporuna

u okumu mUYdU?"
enelde ilem y

,sJsonra rdu f,an se:nine[inde ieelenen konu

11m

ost_ kO__ utanh
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yapllacak teklifleri belirler ok detayll bir raporu hazlrlar Kara Kuwetlerine gonderir. Kara
Kuwetleri inceler kendi yapacaklannl yapar. Genelkurmaya teklifler varsa oraya gider. Ben
Agustos'ta aynldlm. Aynllncaya kadar 0 rapor henOz gelmemiti."
Mahkeme Bal?kanl: "Peki buyurun Hakim Bey."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Siz gozlemci raporunuz incelediginizde i tehditle ilgili olarak,
bu seminerde gorOl?Olen i tehdit konulan ile ilgili olarak gozlemci raporunda oncelikle bir Milli
Mutabakat
HOkOmetinin
kurulmaslnln
gerektigi,
Sivil
Toplum
Kurululannin
yeniden
yapllanmaya ihtiyaci oldugu vurgulanmltlr diyor seminerde. Siz bunu nasll anladlnlz bunu
incelediginizde?"
Tanlk Koksal Karabay: "$oyle oyle bir harekat 30 sene soma ml yapllacak, 20 sene sonra
ml ne zaman yapllacagl belli degi!. 0 devrede tek parti iktidan da olabilir veya bir koalisyon

iktidarda olabilir. Ister tek parti iktidan ister koalisyon olsun bir harp durumunda Milli Mutabakat
saglanmalldlr. Ben bunu 0 ekilde anladlm ve gerekten de oyle olmasl gerekir."

Oye

Hakim

Murat

OrOndO:

"Bir seminerde

olaslllgi

en

yOksek

tehlikeli

senaryo

gorOOldOgOnde bu senaryonun, olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryonun gerekleme ihtimali ne
.....

kadar sOrelidir? Ongorolen 0 sOre ne kadar olabilir bir Olkede?"

Tanlk Koksal Karabay: "Neticede bu sanal bir eydir. Yani gerekleme ihtimalini tahmin
etmeniz mOmkOn degildir. Ama bazl makul eyler vardlr. Mesela TOrkiye'ye atom bombasl atlllr
ml atllmaz gibi tabi gerekleme bOyle matematiksel bir oran veremezsiniz."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Olaslllgi en yOksek demek ne demektir?"
Tanlk Koksal Karabay: "0 bir tahmindir bir tahmindir. 0 sanal senaryo ierisinde bir
tahmindir."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Yani yaklaan en bOyOk bir tehlike demek midir? 0 ekilde mi
anllyorsunuz siz bunu?"
Tanlk Koksal Karabay: "HaYlr 0 bir tahmindir yani en bOyOk tehlikeden kaslt yani ille oyle
olacak degi!. 0 senaryo erevesi ierisinde bir tahmindir."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Tamam Bakanlm."
Mahkeme Bakanl: "Sizde u anda var ml sonu raporu bulabildiniz mi?"
Tanlk Koksal Karabay: "$u anda yanlmda yok ama biliyorum."

Mahkeme Bakanl: "Sonu olarak biliyorsunuz. Mesela sonu raporunun altl izilir mi

--

bazl noktalar siz sunarken izer misiniz altlnl?"
Tanlk Koksal Karabay: "Bazen okurken bazl evraklarda da."
Mahkeme Bakanl: "Yani sunum yaplllrken izilir mi?"
Tanlk Koksal Karabay: "Bazl evraklarda izeriz evet."
Mahkeme Bakanl: "Benim dikkatimi ekti. Mesela bizim dosyamlza gelen de i tehdit ile

ilgili olarak Milli Mutabakat HOkOmetinin kurulmasl gerektigi, MIT Bakanllglna asker kiinin
getirilmesi, slklyonetim karargahlannln komutanllk karargahlan olmasl gerektigi, Istanbul iin
ilave 4 tugaya ihtiya duydugu. Buralan boyle kalln bir kalemle izilmi bize gelenlerde oyle
gozOkOyor. Yani boyle bir adet var mldlr? Niye oraya gerek duydular oyle bir dikkatimi ekti."
Tanlk Koksal Karabay: "Onu ben izmedim ama yani belki dikkati eken konular olmak
Ozere izilmi olabilir."
Mahkeme Bakanl: "Normalde Genelkurmay Bakanlna sunulan b'

Boyle bir askeri yazlmalar."

.?

I.

/

Tanlk Koksal Karabay: "HaYlr haYlr izilmez."

keme Bakanl: "Genelkurmay Bakanl izebilir mi/ya da 2.
zIT

Ik Koksal Karabay: "2. Bakan ve Genelkurmay Baka'
ahkeme Bakanl: "Peki."
Tanlk Karabay: "Biz izemeyiz."
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Mahkeme Bakanl: "Neticede yani en Ost komutana yazl hibir ekilde sadece parafla
zedelenmemi olarak gonderilir."
Tanlk Koksal Karabay: "Evet eve!."
Mahkeme Bakanl: "$ey anlammda yani gorOnlO olarak."
Tanlk Koksal Karabay: "Eve!."

Mahkeme Bakanl: "Peki mOsaade ederseniz Savcl Bey de bir soru soracak HOseyin
Bey. Ondan sonra size soz hakkl verelim. $imdi Heyetin sorgulamasl bitsin, geri Savcl tabi
taraf yasal anlamda da. Savcl Bey soru sorsun daha sonra size soz verelim."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Ben bir husus alkhga kavusun istiyorum. $imdi
burada senaryo konuuyoruz ama senaryo plan harekatl seviyesine Ikml bir senaryo. Biraz
daha ilerlemi senaryoyu, semineri aml bir senaryo. $imdi bizim ordudaki senaryolar."
Mahkeme Bakanl: "MOsaade edin IOtten."

...

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Senaryolar planlanlrken belki mevzu devamh
geiyor. Hi olmayacak ihtimaller, 30 yll sonraki ihtimaller, 20 sonraki ihtimaller mi dOOnOIOyor?
Olaym oldugu zaman biraz once de siz yoktunuz konuma geti. TOrkiye iin ok riskli durumlar
var. Irak Harekatl var, Irak Sava1 var veya Yunanistan'la ilgili hususlar var. Bu senaryolarda
veya tatbikatlarda Ordunun veya birligin en yakm tehlikeyi goze alarak uygun bir senaryo
haZirlamasl gerekmiyor mu? Bizim Ordumuz en yakmda bir senaryo varken afaki ilerle mi
ugralyor yani?"
Salonda soz almadan konuanlar oldu, anlallamadl.
Mahkeme Bakanl: "MOsaade edin bakm boyle kesilmez. Tanlk da bunu."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Bu senaryo unu soruyorum."
Mahkeme Bakanl: "Bakm soru bitsin Avukat Hanlm sizde yani."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Mevzu toparlansm diye imdi her Ikan sanlk diyor
ki bu gorOOlmOlOr Sivil Toplum Kurululannm dOzenlenmesi gorOOlmOlOr. Fakat bu bir
senaryodur. Ne alakasl var belki de uygulanmayacak. Bizim Ordumuz daha ondeki bir mevzu
varken, daha yakm bir tehlike varken senaryolan ve tatbikatlan buna uygun yapmasl gerekmiyor

mu? Siz bunu dOOnmediniz mi?"

Salonda soz almadan konuanlar oldu, anlallamadl.
Mahkeme Bakanl: "Avukat Hanlm IOtten. LOtten boyle yapamazsmlz."
Tanlk Koksal Karabay: "Cevap vereyim."
...

Salonda soz almadan konuanlar oldu, anlallamadl.
Mahkeme Bakanl: "Bakm IOtten."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Size sormadlm ki."

Mahkeme Bakanl: "Ben onunla ilgili bir alklama yapacaglm. Bakm bu ekilde aaa falan.
Yani bizi tedbir uygulamaya itmeyin IOtten. BugOne kadar bakm ka celse oldu ben saymlyorum
ama burada hi kimse hakkmda tedbir uygulamadlk."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "(Mikrofona konuulmadlgl iin
soylenenler anlallamadl). Avrupa Olkeleri 50'er yllhk biliim versiyonlarda planlar yaplyorlar.
Boyle bir ey olabilir mi?"

Mahkeme Bakanl: "Muhakkak, imdi Savcl Bey sordu. $imdi bunu oyle degerlendirmek
gerekiyor yani tanlkhgm tanlklar ile alakasl var ml diye. $imdi sonu raporunu inceleyen bir

harekat bakanl olarak gozlemleri ile baglantlll ekilde bu soruyu cevaplayabi' . IZ."--Cumuriyet
aVCISI HOseyin Kaplan: "Onu Thing tang Kur Ian yaplyor.
tatbikatlardi v
eylerde yapllmlyor arkada."

Vani

eme Bakanl: "Buyurun buyurun."
nlk Koksal Karabay: "MOsaade ederseniz cevap vereyim."
keme Bakanl: "Buyurun."

-------------------
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Tamk Koksal Karabay: "Bir kere her seviyede bu plan semineri ve plan tatbikatl yaplhyor.
Artl bir anda bUlOn TOrkiye'nin her eephesinde sava1i var olarak kabul ederseniz bunu
ineeleyemezsiniz. Onun iin para para ineelemek durumundasmlz. Bu seminerde bir

bolgedeki plan ineeleniyor. Dolaylsl ile ora ile ilgili de motomot her 1ieyi koyarsanlz planmlzl
de1iifre etmi1i olursunuz. Orada birok bazi 1ieyleri sanal olarak kabul etmek durumundasmlz. Bu
afaki bir ah1ima degildir. Bu bizzat ineelemektir. TOrk Silahh Kuvvetleri hibir zaman bu tarz
afaki bir ah1ima yapmaml1itlr."
Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Yani 1iundan dolayl 1iu yaplhr ml, konu1iulur mu
diyorsun. Ya bu zaten uygulanmayacak deniyor. 0 hususta yani hi uygulanmayaeaksa niye
belki de uygulanmayaeak deniyor."

Mahkeme Ba1ikam: "Peki."

Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Mesela okulla ba1ikanlann ahnmasldlr, i1ite veya
diger konu1iulan mevzular hi uygulanmayaeak bir 1ieyi biz senaryo ettik. Ama hi
uygulanmayaeaksa 0 konuda siz komutana bilgi veriyor musunuz yani bu konuda onu sormak
istedim?"
...

Tamk Koksal Karabay: "Efendim senaryo hazlrlamrken i1ite 0 komutanhk 0 senaryoyu
hazlrhyor. Bakmlz 1915'te biz Rus'laria sava1ilrken Osmanh teheir yapmak zorunda kalml1itlr.
Geri bolgenin emniyeti iin teheir yapmak zorunda kalml1itlr. Dolaylslyla bir harp durumunda her
tOrlU tehlikeyi incelemek durumundasmlz. Dolaylsl ile bu afaki degildir. Yani ama bazl 1ieyleri
sanal ineelersiniz. Benim soyleyeeegim bu."

Mahkeme

Ba1ikanl:

"Peki

buyurun.

Artlk

degerlendirmenizi

yaptmlz

sadeee

somut

sorular."

Samk getin Dogan: "Yok degerlendirmemi yaptlm, degerlendirme yapmayaeaglm."

-

Mahkeme Ba1ikanl: "Evet."
Samk getin Dogan: "Yani ondan emin olun. Biliyorsunuz TOrkiye'de siz aym zamanda
Genelkurmay Ba1ikanhgmda hem Strateji Daire Kuvvet Plan ve Strateji Daire Ba1ikanhgl yaptlmz
yani plan prensiplerde. Hem benim donemimde plan harekat daire ba1ikanlydlmz."
Tamk Koksal Karabay: "Dogru."
Samk getin Dogan: "Ve sonrada harekat ba1ikam oldunuz. Bu donem ierisinde tehdit
algllamasl olarak temelde tehdit algllamasl olarak hangi belgelerde yer ahr, yani TOrkiye'nin Milli
Askeri Stratejisi DokOmam var, Milli GOvenlik Siyaset Belgesi var ve bu belgeler ierisinde
TOrkiye'nin yOz yOze kalabileeegi bir tehlikeli senaryo yazlhmldlr ve bu nedir? Bir senaryo olarak,
bir faraziye olarak ortaya konan yani senaryo detayll senaryo degil tabi. Bir faraziye olarak

TOrkiye'nin kar1illa1iabileeegi en koto olaslhk ne olarak ortaya konmu1itur hatlrlmzda mi?"
Tanlk Koksal Karabay: "Gene Milli Siyaset Belgesinde ki Milli Siyaset Belgesine gore
hazlrlanan stratejik askeri konsepte."

Samk getin Dogan: "TOMAS yani."
Tamk Koksal Karabay: "En tehlikeli 1ieylerden bir tanesi i tehdit olarak da yer a1ml1itlr."
Samk getin Dogan: "Evet."

Tamk Koksal Karabay: "Hatlrladlglm kadan ile."

Samk getin Dogan: "Yani en tehlikeli beraber 1iimdi 1ioyle bir ifade var m1cl1r

flzamzl

yoklaym. Malum TOrkiye'nin en onemli problemi Yunanistan ile dl1i tehdit oYunanista

'Ie

karasulannln 6 milin obOr tarafma Ikartllmasl."
Tamk Koksal Karabay: "Evet."

Sam

Tan

S

getin Dogan: "Ve bir harp sebebi yahut da klta sahanhgmdan bir."
..

al Karabay: "Evet."

getin Dogan: "Bunu ne zaman yapabileeegi yani TOrki\e'nin iete prC)6lemi yar,
1iulan ileJlli!blemi var. Boyle bir durumda Ikartabilir."
arabay: "Evet."
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SanJk l;etin Dogan: "Olaslhgl bu Milli Askeri Stratejik Konsepti TOrkiye'nin Askeri
Stratejisinde
TanJk
Sanlk
TanJk

ve Milli GOvenlik Siyaset Belgesinde yazrh mldrrT
Koksal Karabay: "Eve!."
l;etin Dogan: "Yazlhdlr."
Koksal Karabay: "Eve!."

Sanlk l;etin Dogan: "Bu bir hayalidir ama u anda bir vaka degildir."
Tanlk Koksal Karabay: "Dogru."

SanJk l;etin Dogan: "$u anda OnkO TOrkiye'nin iinde yani 0 zaman iin soyIOyorum."
TanJk Koksal Karabay: "Dogru."

SanJk l;etin Dogan: "Herhangi bir konu yoktur. $undan haberiniz var ml? 1999 ylhnda ve
daha oncede DIileri Bakanhgmdan ve bir yapllml demeler var. Yunanistan malumlan 6 milin
otesine Ikarma hakklm var demiti. Bu durumda meclis tarafmdan bunun casus belli."
TanJk Koksal Karabay: "Eve!."

...

Sanlk l;etin Dogan: "Yani sava sebebi saydlg, iin bir deklarasyon yapildl miT
TanJk Koksal Karabay: "Dogru."
SanJk l;etin Dogan: "Yaplldl. Meclisin ve hOkOmetin verdigi bOyle bir deklarasyondan
soma silahh kuwetler olarak bizim vazifemiz boyle bir olaslhga kar1 tedbir almak degil miT
Tanlk Koksal Karabay: "Dogru."

Sanlk l;etin Dogan: "2002 yillannda Yunanistan i1e aram,zda bir problem var ml? Yok."
TanJk Koksal Karabay: "Yok."

Sanlk l;etin Dogan: "Am a boyle bir olaslhk her zaman olabilecegi gerginlikler, ebedi
dostluklar ve dOmanhklar yoktur ebedi Ikarlar vardlr. Mehur Paymason'un sOzO."
Tanlk Koksal Karabay: "Dogru."

Mahkeme BakanJ: "Bu duruma kar1 silahh kuvvetlerin bir plan sapma zarureti var miT
Tanlk Koksal Karabay: "Var."

..

Sanlk l;etin Dogan: "Var. $u halde bu planJ yaparken de en kOtO olaslhgl da, en kOtO
olaslhgl da dOOnmek durumundadlr."
Cumhuriyet Savclsl Sava Klrba: "Bakanlm yani soru sorulmuyor burada alklama
yaplhyor, savunma yaprhyor. Biz yaparken problem oluyor."
Mahkeme Bakanl: "Peki Savcl Bey."
Cumhuriyet Savclsl Sava Klrba: "l;etin Dogan."
SanJk l;etin Dogan: "Bundan rahatslz ml oluyorsunuz Saym Bakan gerekler ortaya
lkIYOr."
Cumhuriyet Savclsl Sava Klrba: "Bu ekilde olmaz ki."
SanJk l;etin Dogan: "Evet imdi onu soruyorum yine."
Mahkeme BakanJ: "Peki imdi az oncede soyledim dogrudan sorulan sorun."
SanJk l;etin Dogan: "Dogrudan soru soruyorum. BOyle bir durumda olaslhgl en yOksek
yani koto senaryonun olaslhgl en yOksek. Yoksa bu olur anlammda degil."
TanJk Koksal Karabay: "Eve!."
SanJk l;etin Dogan: "Zaten seminerin konumasl iersinde de hibir zaman TOrk-Yunan
Savamm pek gorOnOr dOzeyde olmayacagml belirtiyor zaten eve!."

Mahkeme Bakanl: "Bunlan mOmkOnse soruya evirerek devam edelim

a bitire I

SanJk l;etin Dogan:"Evet imdi unu da bu arada ifade edeyim. B
ndugunuz mev
itibari i1e Amerika'da 1997-98 0 Yillarda yani sizin Plan Harekat Dai si BakanJ oldugu
benim Harekat Ba kanJ oldugum 0 donemde ve daha sonraki dO emlerde Amerika Birl
Devletlerin e
a da yanslyan TOrkiye'de bir irticai kalklma v ite cami bombalama

senaryol
perso

uretildigi konusunda boyle bir senaryolar yaplldlgl halta katlhmci/olan

n bunu ey yaptlgl protesto ettigi, Iktlgl konusunda bir bilgi .

."

i1er
uz,
ik
gibi

aZI

var ml?"

Ik KoksalJSarabay: "Soylenti olarak dogru."
--

-----
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Santk yetin Dogan: "Evet soylenti olarak bu fiilen var, katllan da var. Bu veya bunu."
Mahkeme

Bakanl:

"Evet

baka

sorunuz

var

mr?

0

donemde

boyle

bir

soylenti

oldugunu."

Sanrk C;::etin Dogan: "Ortaya 9lkartabiliriz. Son olarak size sormak istedigim soru u.
Biliyorsunuz Tat.Prog'ta plan seminerlerin amaCI, gayesi, suresi, ilevi, ne yapllacagl a9Ikt1r."
Tanlk Koksal Karabay: "Evet."
Sanlk yetin Dogan: "Ve Tat.Prog'ta u hususlar vardlr. Mutlaka bu seminer dosyasl 1 ay,
en ge9 1 ay once Genelkurmay Bakanlan ve aynt anda Kara Kuwetlerine Ordu taraflndan
gonderilir. Biz ashnda planlanan tarih 04-06 Mart'tlr. Genelkurmay Bakanhglna gelmeyecegini
sonradan ogrendik fa kat biz bilmedigimiz i9inde zaten eyi dosyayl gonderdik. Genelkurmay
Bakanhglna bu dosya plan seminerine mutat katllmalan gereken bu seminere sunuldu mu
sunulmadr ml? Yani Genelkurmay Bakanlnln Ordu Komutanlannln seminerine katllmasl ewela
mutat m,d,r? C;::ok onemli ileri olmadlk9a yani mutat mldlr? Yoksa katrlmaz, belli degildir, 6yle
bir konumu soz konusudur? Kat.lma yani 0 anda belli olmad,gl bize bildirilmedigi i9in daha sonra
katllamayacagl bildirdi. Ya katlhp katllmayacagl konusu 90k 90k soma Kuwet Komutant ile

...

bildirilir malum Ankara'daki olaylardan dolay!. Bu dosyantn i9indeki 9unku cereyan tarzl planl
var. '9inde butun senaryo var, hepsi var. Bu dosyanln Genelkurmay Bakanlna ana arz olarak
bakanhglnlzdan bir heyet taraflndan tabi plan harekat degil de tatbikatta egitim dairesi
baklndan gitmesi gerekir. Boyle bir ey yaplldl ml, yapllmasl gerekiyor mu, yapllmaml olabilir
mi?"
Tantk Koksal Karabay: "Efendim soylediginiz gibi Ordu plan tatbikatlanna, harp
oyunlanna, plan seminerlerine genellikle Genelkurmay Bakant ve Kuwet Komutanlan beraber
katrhrlar. 0 sene katllmadlklannt biliyorum."
Santk C;::etin Dogan: "Evet."
Tantk Koksal Karabay: "Genelkurmay Bakanlna da genelde gozlemciler gitmeden once
o gonderilen seminer dosyasl ile ilgili bilgi verilir. $u anda 90k tabi aradan 9 sene ge9mi kesin
olarak Albay Hasan Durak bu bilgiyi ne ol9ude verdi bilemiyorum ama yani mutlaka gitmeden
once bir bilgi sunulmutur."
Sanlk C;::etin Dogan: "Sunulmutur evet. $imdi elimde sizin yantnlzda yok ama bir konu

var. Bunun da a91khga bu vesile ile 91kmasl lazlm. Seminerde i9 tehdit goruOlmez gibi Sayrn

Savclnln bir algrlamasl var. 19 tehdit Hakimlerimizden santyorum Murat Orundu Beyefendinin
soyledigi bir soz var. 19 tehdit de goruulmu diye ve bunu tatbikatln amacr olarak soyledigimiz

..

zaman zaten bir tatbikat igerisinde bOyle bir senaryoda ki bu tatbikata itirak eden 15. Kolordu,
3. Kolordu siz 3. Kolordu Komutanhgl yaptlnlz. Bu kolordulann cephede gorevleri var ml?"
Tantk Koksal Karabay: "Yok."

Sanlk C;::etin Dogan: "Bunlann normal olarak boyle bir plan seminerine itirak ettikleri fiilen
yer aldlklanna gore bunlann gorevleri ne olur?"

Tantk Koksal Karabay: "19 tehditle ilgili."
Santk C;::etin Dogan: "/9 tehdit geri bolge emniyeti olur. $imdi burada bir ozel durumdan
soz konusu ediliyor. Bu 2. madde var burada. Onu da a91khga kavuturahm. Plan esas ahnarak
diyor, i9 tehdidin olmadlgl Kara Kuvvetleri stratejik ihtiyatlannln gelmedigi durum. Bu dogrudan
dogruya bir ozel durumdur, verdigimiz ozel durum budur."

'- .--- -

Tantk Koksal Karabay: "Evet."

Santk C;::etin Dogan: "Ashnda baka bir ey degildir."
Tanlk Koks

Sant
yazmllar

abay: "Evet."

Dogan: "Vermedigi durumu buraya kendileri
unla ilgili."

.eme.. ?:fnozel durumun, oyle diyelim siz or,
uz mu.
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Tanlk Koksal Karabay: "Efendim ozel durum bir plan seminerinde imdi birok konu var,
yOzlerce konu var. 0 konuyu incelemek iin mesela bir istikam konusu, bir geri bOlge emniyeti,

efendim bir bolge koruma alaymm kuruluu buna benzer birok konu oldugu iin bir ozel durum
yaratillr, onun iin bir senaryo yaratlllr 0 konu 0 ozel durum ierisinde incelenir."
Samk <;::etin Dogan: "Eve!."

Mahkeme Bakam: "Peki."
Samk <;::etin Dogan: "OEYTS'nin Kara Kuvvetleri sizi i1gilendirmiyor ama soru soruldugu

iin ben bunu alkllga Iksm diye soyledim. OEYTS'nin yani olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo
nereden kaynaklandlgml soyledik. Bunun oynanmamasl yonOnde bir mesaj aldlk 3 eyde. Ama
bunun bilahare benim tespit, aym mesajm devaml da var. Benim tespit edecegim, Ordu
Komutanmm tespit edecegi bir tarihte oynanmasml istiyor. Zararll herhangi bir tehlikeli bir konu
olsaydl bunu bana verir miydi, bOyle bir emir verebilir miydi?"

Tamk Koksal Karabay: "HaYIr."
Samk <;::etin Dogan: "Boyle bir emrin bana aslmda bir darbe plam yapmak istesem daha

--

fazla imkan vermez mi? BOlOn dlandan gelen gozlemciler hepsi falan
istedigim gibi baka bir tarihte oylama imkanl vermez miydi?"

hibirisi olmadan

Tamk Koksal Karabay: "Eve!."

Samk <;::etin Dogan: "Bir darbe plam oynama eklinde olsaydlm?"
Tamk Koksal Karabay: "Eve!."
Mahkeme Bakanl: "Peki."
Tamk Koksal Karabay: "Bir ey ilave edebilir miyim?"
Samk <;::etin Dogan: "imdi sorulan biraz ey yapallm. Bakm ogle arasma kadar Koksal
Bey'i de bitirelim mOmkOnse. Sadece ana sorular yani burada bulunma amacma uygun sorular
sorallm. Var ml baka sorunuz?"

Samk <;::etin Dogan: "Son var, son bir soru soraYlm."
Mahkeme Bakam: "Buyurun."
Samk <;::etin Dogan: "Genelkurmay Karargahmdan ki Harekat Bakanllgmdan da gozlemci
katlldl. Bunlan seminere ben mi davet ettim yoksa Genelkurmay Bakanllgl tarafmdan ml bunlar
gorevlendirildi?"

-

Tanlk Koksal Karabay: "Genelkurmay Bakanllgl tarafmdan gorevlendirildi."
Sanlk <;::etin Dogan: "Gorevlendirildi. Yani ben kendilerini aglrmam soz konusu degildir."
Tamk Koksal Karabay: "HaYlr haYlr haYIr."
Mahkeme Bakanl: "Peki."
Samk <;::etin Dogan: "Bunun dlmda aym eklide Ta!.Prog da var. 27 tane ayn birlikten."
Tamk Koksal Karabay: "Dogru."
Samk <;::etin Dogan: "Yani stratejik ihtiyatlardan, EDOK'tan, Ege Ordusundan, 2. Ordudan,
3. Ordudan katllanlar var."
Mahkeme Bakam: "Soru u. Yani gelen kiileri 1. Ordu komutanmm dlandan gelen
kiileri seme imkanl var mi?"
Tamk Koksal Karabay: "HaYIr."
Mahkeme Bakam: "Peki buyurun OkrO Sanllk."
Samk <;::etin Dogan: "Evet teekkOr ederim."

-

Tamk Koksal Karabay: "Efendim bu katlllmcilar da tatbikatlar pr06rammda belirlenir."
Make
e Bakam: "Size de imkan verecegiz eve!."

Tanlk
Ma

0

al Karabay: "Her komutanllk gozlemci kim gideceKse onu kendisi seer."

me Bakam: "Peki."
OkrO Sarlllk: "Koksal Paam ho geldiniz."
lk.:Koksal KaraQay;-"Merllaba."

,

/

I

I I

I
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Samk OkrO Sa rllilllk: "SaYIn Bakamm mOsaade ederseniz biryok yeni avukatlmlz var.
Sayln Savcllanmlz ve sizler bu olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo iyin devletin 2 tane resmi
belgesi var. Bu resmi belgenin iyeriginde yok klsa ifadeler var. Bunlan burada aylklarsak bundan
soma bu konuda inamyorum ki hiybir kii ve makamdan."
Mahkeme Bakam: "Onlar bir daha size savunma imkam tanlnacak."
Samk OkrO Sarlllk: "Am a Sayln Bakanlm."
Mahkeme Bakam: "Siz sadece samgln bilgisiyle ilgili bir soru sormak istiyor musunuz?
Size imkan tanlnacak ileride."

Samk OkrO Sarlllk: "Fakat burada tabi Sayln Tanlga."

Mahkeme Bakanl: "Sadece tamgln tamkhk etme amaci ya da buraya yaglrllma amaci ile
ilgili buyurun."

....

Samk OkrO Sarlllk: "Ben de zaten soru eklinde bunu okuyacaglm ve kendisine bunlar
burada yer ahyor mu, almlyor mu diye soracaglm. C;;OnkO kendisi Genelkurmay ve Kuwet
Karargahlannda uzun yillar bu konuda yahml."
Mahkeme Bakam: "C;;ok zaman almayln ama bakln."
Samk OkrO Sarlllk: "Ama bunu okumak mecburiyetindeyim Sayln Bakanlm ve bu
bOtOn buranln."

Mahkeme Bakam: "Bakln soruda okuma olmuyor. Onu ben size daha soma imkan
saglaYlm. Sadece soru sorun."
Samk OkrO Sanllk: "Peki."
Mahkeme Bakam: "Biliyordur muhtemelen kendisi de uzun sOre Harekat Bakanhgl
yapml. Ona dair de sorular sorabilirsiniz kendisi bilgisi dahilinde ise ya da Mahkeme de uygun
gorOrse cevaplandlrlr."

Samk OkrO Sanllk: "Ancak 1. Ordu Komutam en tehlikeli senaryo ile ilgili senaryo
maddelerini tespit ederken devletin vermi oldugu bu resmi belgelerin iyeriginde yer alan iy ve
dl tehditleri hepsini bir araya getirmek suretiyle madde madde senaryonun alt klslmlanm

oluturdu. Bakln bu yetkiyi devletin resmi kademeleri veriyor. Burada her ey aylk aylk yazlh. Iy
tehdit konuulur mu deniyor evet konuulur. Bakln imdi okuyorum. Aym anda."
Mahkeme Bakam: "1 dakikamzl rica edecegim geliyorum imdi."
Samk OkrO Sarlllk: "Hayhay sagolun."

Mahkeme Bakam: "Buyurun."

-

Samk OkrO Sarlllk: "Evet Milli GOvenlik Siyaset Belgesi soylemitim dOn 2000 ylhnda
hazlrlanml ve TOrkiye'nin gOvenligine yonelik en tehlikeli durum yani tehdit senaryosunu; 1.)
Aynl anda ve aym donem iyerisinde neticesini verecek bir zaman dilimi iyerisinde TOrkiye'ye
yonelik tehdit aylslndan en tehlikeli durumun TOrkiye'nin irticai faaliyetler, etnik baza dayah
aklmlar ile YlklCI bolOcO unsurlann yarattlgl iy tehdide angaje olmaslndan yararlanarak Rusya,
ite Yunanistan, diger komu Olkeler, Kuzey Irak, Kuzey Irak'taki yapllanma, KOrt sorunlan, KOrt

devletinin ilan edilmesi, yine bu 12 mile ylkanlma konusu, dogu Olkelerindeki TOrkiye'ye kar1
emeller. Yani ben imdi burada aynntllanna inmiyorum. Burada Nahcivan'a yapllan bir tecavOzO

dahi dikkate alan biryok hususu slralamltlr. Aym ekilde Milli GOvenlik Siyaset Belgesine
istinaden hazlrlanan TOMAS'ta bununla ilgili on artlar olmamakla beraber TOrkiye'nin irticai,
YlklCI ve bolOcO faaliyetinin yarattlgl iy tehdide angaje olmaslna avantaj olarak
W er endirer,
Yunanistan'ln Ege'de egemenligi anlamalarla bunu biliyorsunuz. TOrkiy , e bunlara yonelik
emri bakilere kalklmasl, Yunanistan ile mevcut bu durumdan cesaret
cak ve Yunanistan'ln

destegi ile}3lbns Rum yonetiminin KKTC ile bir yatlmaya girm
Me Bakam: "imdi bu ortamlarda bunlann tartl11

i."

aSI uygun mu? Siz soru

nlz oraya geyelim."

Bamk OkrO Sar!!JIc-"Tamam."
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Mahkeme Bakant: "Biliyordur muhlemelen. Muhlemelen degil kesin biliyordur yani. 0
gorevleri yapml biri olarak."

Santk $OkrO Sarulk: "Bun Ian da dikkale alarak, i ve dl tehditleri dikkale alarak bir

direklif verilmitir devlelin yelkililerince. Ite buna istinaden de 1. Ordu Komutanhgl kendi
olulurmu oldugu en lehlikeli senaryo ierisinde 20-25 maddeye yakm sanal ortama uygun
birok konular yaralml ve bu konular erevesinde de 1. Ordu i gOvenlik semineri icra edilmi.
2. ve 5. Kolordulann gorevleri belli. 3 ve 15. Kolordu Komulanhklan i gOvenligin ve geri bolge
emniyeline yonelik gorevler verilmi ve bu gorevler orada ile yeni gelen gen arkadalann da
katlhmlanyla bilgi birikimlerimiz, bu konudaki tecrObelerimiz onlann da yetimesi amaclyla
kendilerine yansltllml. Yani her ey bir sanal ortam ierisinde yapllan bir faaliyet. Burada

..

konuulan konulann hibir tanesinin gerekle alakasl yok. Bir de unu sOyleyelim. Yani biz
burada bu konuyu hiy dikkate almlyoruz. Yani bir darbenin afedersiniz bir raconu olur. Yani bir
darbenin yapllma modelinin ekli bellidir. Darbe kime kar1 yapllacaksa hedefler de onlar
olmahdlr. Yani bu bizim iddianame iyerisinde bu konuda hedef olarak seyilen hOkOmete kar1
hiybir giriim soz konusu degil. Kendi iyimizdeki konulan tartlmllz, kendi komutan
arkadalanmlzl kontrol altma almllz. Yani hOkOmete yonelik burada hiybir konu gOndeme
gelmiyor her ey ortada . Soma 1. Ordu Komutanhgmm bu karmalk yapl iyerisinde Irak'a kar1
yapllacak olan bir Amerika Birleik Devletinin harekatmm oldugu bir ortamda her ey devletin
bOlOn kademeleri bu ie angaje olmu bir durumda. Yani eti ne budu ne? 1. Ordu Komulant
hiybir yerde hiybir komutanhklarla koordine etmeden kuwet komutanlanntn bilgisi yeryevesinde
hareket elmeden, kendi bulundugu bolgede bir harekala kalilacak. Buradaki Ankara'daki
Merkezi HOkOmele kar1 yapllabilecek bir harekala kar1 bir icraal nasll yapllabilecek. Birlikleri
Ankara'ya gondermeye kalksa."
Mahkeme Bakant: "On lara kar1 soru olarak nereye gelelim."

Santk$OkrO Sarulk: "Bolu Bolgesinde birlikleri icrai durdururlar ve bu harekal icra
edilemez."
Mahkeme Bakant: "Tam am soru ne olacak burada? Nelice olarak oraya gelelim."
Santk $OkrO Sarulk: "Bu konuyla i1gili sizin bulundugunuz donemde Genelkurmay
Karargahmda 1. Ordu Komulanhgl bOnyesinde bOyle bir gayri resmi yapllanmaya yonelik
herhangi bir bilgi size aklanldl ml? Veya da bir yerde bu konuda bir duyum aldlntz ml? Bu
konuda size inlikal eden bir bilgi var miT
Tantk Koksal Karabay: "Bu konuda hiybir duyum almadlm. Bana da hiybir bilgi inlikal
....

elmedi."

Santk $OkrO Sarulk: "TeekkOr ediyorum."
Mahkeme Bakant: "Buyurun Ayhan Bey.

Bu slraYI

bir bilirelim soma size

imkan

lanmacak."

Santk Ayhan Ta: "Saym Komutantm ho geldiniz. Bizim sUylandlglmlz balyoz, sozde
balyoz gOvenlik harekat planml herhangi bir vesile ile okuma, inceleme flrsatmlz oldu muT
Tantk Koksal Karabay: "Olmadl."
Santk Ayhan Ta: "Peki. Harekat Bakant olarak onlarca belki yOzlerce harekat planl
elinizden geyti. Hepsine vaklf oldugunuz, okudunuz. Biz bizi sUylayan darb
nm balyoz
harekat planmm A'dan Z'ye askeri yazlm tekniklerinden askeri usull
n, prensiplerde tulun
her eyini didik inceledik ve savunmalanmlz esnasmda Saym Ma
me Heyetine arz ettik. elki

100'leri''leri buldu bu hatalar. Bu hatalardan size Ornek
oldugun "oeksiniz. 1.) Bu planmm faraziyeleri yok. Bu
soma y

!JmaSI ikliza eden emre verilen alman birlikler yazllmam
hkeme Bakar1J:-''Oinleme amacma uygun sorahm."
----------..-----' .'

\U

recegim ve siz bu planm ne
lantn faraziy:lerinden aiM an
. 3. maddesmde."

/
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Samk Ayhan Ta: "HaYlr balyoz planlnl kritik ediyoruz. 3. maddesinin ast birliklere
gorevler bolOmOnde hil;:bir 1. Ordu Komutanhgl Ast Birligine 2. Kolordu unu yapacak, 3 bunu, 5,
15 bunu yapacak bir ey yok."

Mahkeme Bakam: "$imdi Ayhan Bey bakln soru sorun. $imdi zaten bakln iddianame
yani."

Sanlk Ayhan Ta: "4'ncO eve!. Bir cOmle, bir cOmle bitiriyorum."

Mahkeme Bakam: "Iddianame kapsamlnda niye dinlendigimiz belli. 0 konu ile i1gili soru
sorahm buyurun."

Samk Ayhan Ta: "Tamam Komutamm, tamam Bakamm. 4. madde de diyor ki emir
komuta muhaberede. Ana haberleme vasltasl radyo, yedek haberleme vasltasl Kral TV bant

sistemidir. 5. madde de diyor ki lojistikte veya 4. madde. Odemeler, harcamalar PTI ve banka
Ozerinden yapllmayacak nakit yapllacaktlr. Boyle bir planl diger 0 incelendiginiz planlar gibi
onOnOzden boyle bir gese bu planla ilgili ne derseniz?"
Tanlk Koksal Karabay: "Bu plan degildir derim."
'lW

Samk Ayhan Ta: "TeekkOr ederim."
Mahkeme Bakanl: "Peki buyurun."
Samk Kadir Sagdl: "SaYIn Komutanlm Harekat Bakanl oldugunuz donemde biz burada
aglrlrklr olarak u ana kadar gelen sorular gozlemci raporunun dogal olarak plan semineriyle i1gili
klsml. Ancak 0 plan semineri paralelinde iddia olunan 0 ki 0 48 kii dllnda da toplam 365 samk
sozde balyoz, suga, oraj, araf gibi bizlerce sanal oldugu kamtlanml bilirkii raporu ile
kamtlanml sozde planlardan dolayl burada tutuklu durumdaYlz. Gozlemci raporu geldigi
donemde gozlemciler yazllr olarak size rapor etmemekle birlikte, soziO olarak bu bahsettigim
sozde planlarla ilgili bir bilginiz oldu mu?"
Tamk Koksal

Karabay: "Hi boyle bir ey duymadlm. Sadece sonradan medyadan

duydum."
Samk Kadir Sagdl: "Peki gozlemciler dllnda komuta heyetinden size bu sozde planlarla
ilgili bilgiden bahseden emir-direktif ilikisinde size yanslyan bir husus oldu mu?"
Tamk Koksal Karabay: "Olmadl."
Samk Kadir Sagdl: "Sonraki donemde oldu mu?"
Tamk Koksal Karabay: "Ne zaman?"
Samk

Kadir

Sagdl:

"Yani

Harekat

Bakanlrgl

sonraslnda

Kolordu

Komutanlrglmz

doneminde oldu mu?"

--

Tanlk Koksal Karabay: "Olmadl."
Samk Kadir Sagdl: "TeekkOr ederim."
Mahkeme Bakanl: "Buyurun.
Sanlk Ali Deniz Kutluk: "SaYIn Karabay siz Harekat Bakamydlnlz. Dolaylslyla bir plan

nasll yapllir ve nasll hayata geirilir ok iyi biliyorsunuz. $imdi burada akla ziyan iddialar var.
Akla ziyan iddialar var iddianamede. Bir asker olarak iddiayl anlamak mOmkOn degil, kabul
etmek hi mOmkOn degil. Ben onunla ilgili bilginize bavurmak istiyorum. Bir darbe plam 162

kiinin katlldlgl, 47 de davetlinin oldugu bir ortamda tartlllabilir mi?"
Tamk Koksal Karabay: "HaYIr."

Samk Ali Deniz Kutluk: "1. Ordunun, 2'nci, 3'ncO, 4. Ordulann varlrgl Hava KywetIei'1 ve

Jandarma Genel Komutanhglnrn kar1 gOlerini aamadan bir darbeyi yapmasl mornkOn mO?"
Tanlk

oksal Karabay: "Degil."

Sanlk
Tanl

Ii Deniz Kutluk: "Bir darbeyi Deniz Kuvvetlerinin yapmasl mO
. ksal Karabay: "Degil."

S
.

Ali Deniz Kutluk: "Bu salonda samklann 252'si tutuklu ve/bunlann 156's,( deniz

oyle garip bir kompozisyonda bir askeri harekat yapllabilir mi?"
amk abay: "Nasll yani anlayamadlm."
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Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Yani 156 deniz subaylnln planlamael oldugu bir darbe planl
yapllabilir miT

Tanlk Koksal Karabay: "Olmaz."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Ankara'ya Deniz Kuwetlerinin silahlarlnl getirip kullanma imkanl
var mldlr?"

Tanlk Koksal Karabay: "0 da haYIr."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Son 7500 Ylldlr deniz yok Ankara da."
Tanlk Koksal Karabay: "Evet."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "DolaYlslyla bu iddialar kapsamlnda siz adl ne olursa olsun balyoz
olsun, eki olsun, ustura olsun. Boyle bir darbe planl yap1Imli?, tartli?llmli?, uygulanabilir bir hale
getirilmii? oldugunu harekat planel birikiminizle kabul etmeniz mOmkOn mO?"
Tanlk Koksal Karabay: "Olmaz tabi yani."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Teknik olarak mOmkOn degil."
Tanlk Koksal Karabay: "Evet."
...

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Tei?ekkOr ederim."
Mahkeme Bai?kanl: "Daha soma size verelim soz hakklnl."

Sanlk Mehmet Fatih IIgar: "SaYIn Komutanlm ben bir konuda soru sormak istiyorum.
Bizim Deniz Kuwetleri personelini ilgilendiriyor. :;limdi malumunuz iddianamede klsaea Deniz
Kuwetleri personeli Ege'ye gemi Ikartmak, bir grup Deniz Kuwetleri personeli Ege'ye bir fiil
gemi Ikartmak suretiyle Yunanistan'la bir kriz ortaml yaratlyor ve bu kaosa istinaden de ne bilim
slklyonetimin ilanlna bir olanak saghyor. Sizin Genelkurmay Bai?kanhgl Harekat Bai?kanl
oldugunuz donemde GES imkan kabiliyetlerini de goz onOne alarak hiyerari?i dli?lna Ikmak
suretiyle yani Deniz Kuwetleri Komutanhglndan habersiz, Genelkurmay Bai?kanhglndan
habersiz donanmayl denize Ikararak Yunanistan'la gerginlik Ikanp boyle bir kaos yaratabilmek
maddeten mOmkOn mOydO?"

-

Tanlk Koksal Karabay: "MOmkOn degil. Bir kere Hava Kuwetleriyle koordine etmeden
donanmayl Ikaramazslnlz mOmkOn degil."
Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Tei?ekkOr ederim."
Sanlk Nejat Bek: "Komutanlm hOi? geldiniz."
Mahkeme Bai?kanl: "Evet."
Sanlk Nejat Bek: ":;limdi size ben 3 soru soraeaktlm aneak bir tanesini Kadir Sagdl
sordu. Gelen gozlemeiden herhangi bir izlenimle i1gili olumsuz izlenimle ilgili bir i?ey almadlglnlzl
soylediniz. Ben yine 0 gozlemeiyi Ordu Karargahlna gotOreeegim. Ordu Karargahlndaki
faaliyetleri slraslnda biz gozlemeilere bir program veriyoruz. Bu programln uygulanmasl ile ilgili
bizi bu salonlardan bai?ka yere sokmadllar, bu programln dli?lna Ikarmadllar veya oradaki
hareketlerimizde bir baskl hissettik. Biz her ne kadar 3 gOn sOreyle seminerde bulunduk ama

dli?anda da bir i?eyler dondOgOne dair bir i?eyler duyduk gibi bir i?ey soylediler miT
Tanlk Koksal Karabay: "Soylemediler."

Sanlk Nejat Bek: "Son konuyu arz ediyorum. Iki satlrhk bir yer okuyaeaglm mOsaade
ederseniz. 1. Ordu plan semineri uygulama esaslannln ilgi ile ahndlglnl, ilgi ile teklif edilen

senaryonun 1. Ordu Komutanhgl plan semineri 04-06 Mart 2003'ten sonra 1. Ordu
Komutanhglnea tespit edileeek bir tarihte plan ahi?masl i?eklinde ineele
slni, plan
aeak
tarihin bildirilmesini. Bu cOm Ie size 1. Ordu Komutanhglnln
pit ettigi senary
un
uygulanmamaslna dair bir emir ifade ediyor muT
"/
Trllk Koksal Karabay: "Etmiyor."

Siilnlk Nejat Bek: "Tei?ekkOr ederim."
keme Bai?kanl: "Buyurun Abdullah Bey."
'Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Komutanlm hOi? geldiniz."
nlk Koksal Karabay: "Sagolun."

.

I
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Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Bize iddianame geregince atlh suclardan birisi de
tamamen reddettigimiz Ege'de egemenligi anlamalarla Yunanistan'a devredilmemi ada,
adaclk, kayahklarla ilgili iist degerlendirme gurubu, alt cahma guruplan gibi cahma guruplan
tekil edildigi ve hatta bunlarm bir klsml da cogu da Genelkurmay Harekat Bakanl olarak 0
donemde sizin bakanhgmlzdaki personelinde oldugu ve ben Milli Savunma Genel Plan
Prensipler Daire Bakanl Deniz Kuwetlerinden Harekat Bakanl giiya iist degerlendirme kurulu,
Kadir SagdlC yine bir alt degerlendirme grubu, Deniz Cora. Siz bilginiz olmadan bir kere 0
donemde EGAYDAAK'lar ile ilgili Ege'de egemenligi anlamalarla Yunanistan'a devredilmemi
ada, adaclk, kayahklarla ilgili bir cahma gurubu toplanblan yaplldl miT
Tanlk Koksal Karabay: "Yaplldl."

..

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Sizin bilginiz olmadan, bir ekilde duyumunuz olmadan
hem de emrinizde yaklalk 6 tanesi de albay. 0 donemde 0 cok yogun Irak, Kuzey Irak Krizi, ite
goriimeler bunlar yaplhrken bunlann 0 gorevlere gidip veya benzer yasadl1 diyelim illegal
boyle bir ey yapmasl miimkiin mii ve boyle bir duyunuz oldu muT
Tanlk Koksal Karabay: "Miimkiin degil. C;;iinkii zaten Deniz Harekatl Hava Kuvvetleriyle
koordine edilmeden yapllamaz. Deniz Harekatl tek bama yapllamaz."
Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Bu suga, oraj ve EGAAYDAK'lar ile ilgili bir cahma
yaplldlgmdan bir bilginiz oldu mu?"
Tanlk Koksal Karabay: "Olmadl."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Peki teekkiir ederim."
Mahkeme Bakanl: "Buyurun. Zamanl biraz zorluyoruz bitirelim diye. Sorulan somut, hlzh
ekilde sorarsak."
Sanlk Cern Giirdeniz: "Generalim ho geldiniz. Efendim ben gercek hayatla ilgili bir ey
soracaglm size. $imdi seminer Nisan aymda yaplhyor. Pardon Mart aymda yaplhyor. Orada

bircok amiralimin de, bircok generalin de soyledigi gibi deniz subaylan zaten yok. Ozden Ornek
Amiralim 0 slrada Donanma Komutanl, siz de Harekat Bakanlsmlz. Soziim ona biz seminerde
yani katllmadlglmlz halde Ege'de Yunanistan'la bir krizi manipiile ederek seferberligin Clkmasma

neden olacak olaylan oyle soyliiyor Iddia Makaml. $imdi Mart aymda bu seminer olmu.
Oramiral Ozden Ornek Donanma Komutanl 03 Haziran giinii 40 parca gemi ile Ege'ye C1k1yor. 3
Haziran'dan 20 Haziran'a kadar Denizkurdu Tatbikatl yaplhyor. 12 Haziran'da seckin gozlemci
giiniinde Genelkurmay Bakanl Kemalreis Firkateynine geliyor. Beraberinde biitiin kuvvet

-

komutanlan. $imdi."

Salonda soz almadan konuanlar oldu, anlallamadl.

Sanlk Cern Giirdeniz: "Cumhurbakanl 0 ey de yoktu efendim. Onda yoktu diye
biliyorum. $imdi normal artlar altmda siz Harekat Bakanl olarak boyle bir olay olsa, bu kadar
insan darbeyi tartlml konumu olsa, he Ie he Ie Donanma Komutanl bu kadar aglr suclarla
suclanan biri 40 parca gemiyle Ege'ye C1klp 23 giin boyle bir tatbikata izin verir miydiniz Harekat
Bakanl olarak?"
Tanlk Koksal Karabay: "HaYIr."
Sanlk Cern Giirdeniz: "Teekkiir ederim."

Mahkeme Bakanl: "Buyurun mikrofonu ulatlrallm."

Sanlk

Mustafa

Karasabun:

"Sorum

cok

klsa.

Bu

iddianame iyerlSfnde

Kuwetlerinde, Donanma Komutanhgmda birtaklm oluumlar oldugu,

iddia ediliyor. Bunun bir parcasl olarak da benim 0 zaman denizaltl

Golciik'te.

Bakanhgl
yaymla

ec!" '.

ir denizaltl komodoru olarak angajman kurallarn bazllannm Genelkur ay

eniz Kuwetleri Komutanhgma aktanlmasl iCi yetkim, angajman kura annl
etkisinin aktanlmasml teklif ettigim iddia ediliyor. Boyle bir gurup og. iddia

e

donemde denizaltl komodoru olarak benden ve

Donanma KonWtan gmdan
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bazl angajman kurahnm Genelkurmay Bakanhgmdan Deniz Kuwetleri Komutanhgma geymesi
iyin herhangi bir teklif geldi mi?"

Tamk Koksal Karabay: "Oyle bir ey hatlrlamlyorum."

Samk Mustafa Karasabun: "Peki bir denizaltl komodorundan Genelkurmay Bakanhgma
dogrudan veya Donanma Komutanhgmdan dogrudan bir bu konuda bir teklif gelebilir mi?"
Tanlk Koksal Karabay: "Bu ekilde direk gelmez tabi. Eger teklif geleeekse silsileler
yoluyla gelir."

Sanlk Mustafa Karasabun: "TeekkOr ederim."

Tamk Koksal Karabay: "Yani silsileler yoluyla da boyle bir teklif hatlrlamlyorum."
Samk Mustafa Karasabun: "TeekkOr ederim."

..

Samk Korean PulatsO: "Komutamm ho geldiniz. Efendim bu sozde sahte oraj hava
harekat planmm son klsmmda Hava Harekatl Harp Akademileri Komutanhgmdan sevk ve idare
edileeektir diye bir ifade var. Bilgilerinize ve gorgOnOze dayanaraktan Harp Akademileri
Komutanllgmdan bir hava harekatmm sevk ve idaresini ve kontrol mOmkOn mOdOr?"
Tamk Koksal Karabay: "Degildir."
Samk Mustafa Haluk Bayba: "Saym Komutamm siz Harekat Bakammlzdmlz ben de
karargahmlzda aym koridorda yalllyordum. Komutanlm karargahmlzda darbe hazlrhgl
yapllmasma yonelik faaliyetler olduguna dair herhangi bir izleniminiz, Opheniz veya ihtiyatmlz
oldu mu?"

Tamk Koksal Karabay: "Hiybir ekilde olmadl."
Mahkeme Bakam: "Peki."
Sanlk Mustafa Haluk Bayba: "YOzballann da iyinde oldugu iddia edilen bu personelin
hiy kimseye hissettirmeden karargahta darbe hazlrhgl yapmasl mOmkOn mO?"
Tamk Koksal Karabay: "Degildir."
Samk Mustafa Haluk Bayba: "2002 sonu, 2003 YIII bamda Yunanistan i1e TOrkiye
arasmda Ege'ye yonelik olarak herhangi bir askeri kriz ylktl miT
Tamk Koksal Karabay: "C;:lkmadl."
Samk Mustafa Haluk Bayba: "Vine aym donemde EGAYDAAK'lar ile ilgili herhangi bir
kriz ylktl ml?"
Tamk Koksal Karabay: "Anlayamadlm."

Samk Mustafa Haluk Bayba: "EGAYDAAK'lar i1e i1gili herhangi bir kriz ylktl ml?"
Tamk Koksal Karabay: "Neyle ilgili?"

....

Samk Mustafa Haluk Bayba: "EGAYDAAK."
Tamk Koksal Karabay: "HaYlr ylkmadl. Kardak Krizinden soma ylkmadl."

Samk Mustafa Haluk Bayba: "Komutanlm bir darbe sonueunun nereye varaeagl
kestirilemeyen bir Ege Krizi ile balatilabilir mi bu sizee mantlkh ml?"
Tamk Koksal Karabay: "MOmkOn degil."

Samk Mustafa Haluk Bayba: "Komutamm biz 0 zaman 14 yamdaydlk ama siz herhalde
gorevdeydiniz. 12 EylOI darbesinde Ege'de kriz yaratllml mlydl?"
Tamk Koksal Karabay: "HaYIr."

Samk Mustafa Haluk Bayba: "TeekkOr ederim komutamm."
Samk Harun Ozdemir: "Efendim ho geldiniz."
Tamk Koksal Karabay: "Sagolun."

Sam

Damman.

T

I

H

.

Ozdemir: "Siz bildigim kadanyla aym donemde akanm Ba Askeri

CIa yaplyordunuz."
Koksal Karabay: "Evet."

/

Harun Ozdemir: "Evet rutin olarak goromelerinizde veya bu
erinlKkaynaklarda yer alan haberlerden Babakan se herhangi bir
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Tanlk Koksal Karabay: "Ne gibi bir soru anlayamadlm."

Sanlk Harun Ozdemir: "Bu davaya esas."
Tanlk Koksal Karabay: "Efendim?"

Sanlk Harun Ozdemir: "Bu davaya esas bir darbe planl veya bir darbe dedikodusu
eklinde bir soru sordu mu?"
Tanlk Koksal Karabay: "Sormadl."

Sanlk Harun Ozdemir: "Peki siz bu ahmalannlz esnaslnda bu konuya i1ikin, soz

konusu darbeye ilikin bir duyumunuz veya herhangi bir bilginiz, kanaatiniz oldu muT
Tanlk Koksal Karabay: "Olmadl."

Sanlk Harun Ozdemir: "TeekkOr ederim,"
Mahkeme Bakanl: "Buyurun."

Sanlk Cem Aziz <;:akmak: "SaYIn Komutanlm ho geldiniz."
Tanlk Koksal Karabay: "Sago!."

..

Sanlk Cem Aziz <;:akmak: "Ben Haluk Bayba'1n sorusunu tamamiaylci bir soru
soracaglm. 0 donemde Ege'de herhangi bir kriz oldu mu dedi yok dediniz. Boyle bir darbe
yapacak bir topluluk bu darbeyi yaparken dl tehdide maruz kalmayl goze ahr ml?"
Tanlk Koksal Karabay: "HaYIr."
Sanlk Cem Aziz <;:akmak: "TeekkOr ederim."

Mahkeme Bakanl: "Peki tanlglmlzln da dinlenmesini bitirdik, Pardon Hakim Bey siz
demitiniz. Buyurun siz son olarak toparlayln sorunuzla,"

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi genel sorular soruldu da ben bu plana ozgO direkt
olarak sizin de paraflnlz oldugu bildirilen gozlem raporuyla i1gili olarak. $imdi plan seminerinin 3
gOn sOre i1e sOrdOgO, 2 ayn durumun incelendigi bahsediliyor. Bu gozlem raporunu
okudugunuzda bu 2 ayn durumu ozetleyebilmek veya anlayabilmek mOmkOn mO, anlayabiliyor
musunuz, bir anlam bozuklugu var ml?"
Tanlk Koksal Karabay: "$imdi daha once."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bir devam edeyim."
Tanlk Koksal Karabay: "Pardon."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ornegin mesela yani ey noktaslnda, kaleme alma ekli
itibariyle i tehdidin marjinal dOzeye indirildigi. $imdi marjinal kelimesi u nokta veyahut da hani

farkh, normal dl1 ekli i1e buradaki kastedilen minimum dOzey miT
Tanrk Koksal Karabay: "Minimum evet."

--

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "HaYlr ite bu ekli ile okunuldugunda anlam karmaaslna,
anlam bozukluguna sebebiyet veren bir kale me ah tarzl var miT
Tanlk Koksal Karabay: "Efendim ifade hatasl var orada minimum dOzeye olabilir."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Yok ben sadece onun iin demedim. Mesela bu 2 ayn
durumdan ne anhyoruz bu rapora gore?"
Tanlk Koksal Karabay: "$imdi oyle daha once de konutugumuz gibi bir tatbikatta her
konuyu aynl anda inceleyemezsiniz, Bir istihbarat konusu vardlr, bir istikam, bir muhabere veya
ozel bir."

Oye Hakim Ali

Efendi

Peksak:

"Somut somut bu

raporla ilgili

ben gene I olarak

sormuyorum. "

Tanlk Koksal Karabay: "HaYlr haYIr."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "2 durumdan ne anladlm bery-bU imdi bu raporu
okudugumJ!ar
Tapk'""Koksal Karabay: "Onu soylemek istiyorum. Efen' cephe i1e ilgili durumu
iz ayn, geri bolge emniyetini incelerseniz. Cephe i1e iI iii durumu incelemkle geri
'etini aYni senaryo ierisinde inceleyemezsiniz. Onun i in geri bolge emni

ryo hi 0 senaryoya gore incelersiniz."
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Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam bu l}eklide degerlendiriyorsunuz."
Tanlk Koksal Karabay: "Evet."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Anladlm Bal}kanlm."
Mahkeme Bal}kanl: "Buyurun Kemal Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarac;:oglu: "Saym Komutan bu sozde darbe
planlannm madden imkanslz oldugunu beyan ettiniz. Ancak dOl}Onelim ki bir ihtimal bunlar bOyle
gizli bir l}ekilde yaplldl. $imdi 2003 ylhnda yaplldlgl iddia edilen bu darbe planlannm 365 kil}inin
de burada bunda fiilen c;:ahl}tlgl ve binlerce kil}inin de Iistelerinin yaplldlgl iddia ediliyor.
Genelkurmay Bal}kanhgmm bundan haberdar olmamasl veya 7 yll boyunca bunun sakll
tutulmasl mOmkOn mOdOr?"
Tanlk Koksal Karabay: "Yani haberdar olmamasl mOmkOn degil. yOnkO aC;:lk bir plan
semineri her halOkarda bir l}ey slzar yani."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sarac;:oglu: "Tel}ekkOr ederim."
Mahkeme Bal}kanl: "Bir soz isteyen daha var ac;:ahm mikrofonunu."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Mustafa Kavakhoglu: "Saym Karabay planh bir seminere
-

katllmasl gereken herhangi bir seviyedeki komutanm senaryoyu ya da cereyan tarzml
begenmeme gerekc;:esi ile seminere katllmama gibi bir sec;:enegi var mldlr?"
Tanlk Koksal Karabay: "HaYIr."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Mustafa Kavakhoglu: "Boyle bir sec;:enek meslek yal}antmlz
boyunca bal}lnlza geldi mi?"
Tanlk Koksal Karabay: "HaYIr."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Mustafa Kavakhoglu: "Boyle bir sec;:enek vuku buldugunda 0
personelin bal}ma ne gelir?"

Tanlk Koksal Karabay: "Oyle bir yetkiniz olmaz siz gozlemcisiniz. Oyle bir yetkiniz."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av.

Mustafa

Kavakhoglu: "Gozlemci olarak soylemiyorum

efendim sadece l}ey seminere katllan, katllmakla gorevlendirilen."
Mahkeme Bal}kanl: "Alt birliklerden c;:agnlanlan, ordunun all birlikleri."
Tanlk Koksal Karabay: "Alt birliklerden de katllanm oyle bir yetkisi yoktur yani."
Mahkeme Bal}kanl: "Git denince gidecek diyorsunuz."

Tanlk Koksal Karabay: "Tabi."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Mustafa Kavaklloglu: "Tel}ekkOr ederim, tel}ekkOr ederim."
Mahkeme Bal}kanl: "Avukat Bey'in mikrofonunu ac;:ahm."

..

Bir sanlklar mOdafii Av. Yakup AkyOz: "Saym Karabay hOl} geldiniz."
Tanlk Koksal Karabay: "Sagolun."

Bir sanlklar mOdafii Av. Yakup AkyOz: "Konul}manlzm daha dogrusu tanlkhgmlzm
bal}mda bu salonda birc;:ok arkadal}lnlzm oldugunu soylediniz ve goreviniz de Genelkurmay
Harekat Bal}kanl. 2002-2003 yllmda zannediyorum bu gorevdesiniz degil mi?"
Tanlk Koksal Karabay: "Evet."

Bir sanlklar mOdafii Av. Yakup AkyOz: "$imdi 05-07 Mart tarihli seminer bitil} raporunda
sizin imzanlz, paraflnlz oldugu soyleniyor ve siz de dogrudur dediniz ve bu raporda kesinlikle
herhangi bir darbe sezmediginizi soylediniz. Siz TOrk Silahll Kuwetlerinde'
.
en c;:ok

Genelkurmay Bal}kanl olacak kil}i1er arasmda anlldmlz basmdan ben/Mnu boyle takl ettim.
Yani TOrk Silahh Kuwetlerinde belli bir yeriniz var. Eger bir darbe te,et>bOsO olmul} olsa i i sizin
bu denli iyi arkadal}hk i1il}kileri ic;:erisinde sOrdOrdOgOnOz goreviniz/nedeniyle sizin haberi iz olur

muydu olrl4z lDJydl?"
Me Bal}kanl: "Onu cevap verdi Saym Tanlk."

sanlklar mOdafii Av. Yakup AkyOz: "Hep efendim verigi cevap hep aksjydi.

'. . soruyorum." _

'ahkeanl: "Cevap verdi cevap verdi. Peki."
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Tanlk Koksal Karabay: "Haberim olurdu herhalde."
Bir sanlklar mOdafii Av. Yakup AkyOz: "TeekkOr ederim baka sorum yok."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Eyyup Sabri GOrsoy: "Saym Paam siz Genelkurmay
Harekal Bakanllgl gorevi yapmlslnlz. Yani Silahll Kuwellerin Harekallnl yonelecek
nokladasmlz. Boyle bir darbe giriimi oluyor. Acaba Saym yetin Dogan Paa size demedi mi gel

birlikte bunu planlayallm? Sadece Istanbul'da Istanbul Radyosunu ele gegirmekle darbe olmaz.
Ankara'daki radyoyu da igal edelim, birlikte yapallm diye bir teklifte bulundu mu efendim?"

Mahkeme Bakanl: "48. madde kapsammda cevap vermeyebilirsiniz."
Tanlk Koksal Karabay: "Bulunmadl."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Eyyup Sabri GOrsoy: "TeekkOr ederim."
Mahkeme Bakanl: "Atakay Bey evet buyurun."

--

Sanlk Taner GOI mOdafii Av. Atakay Bala: "Saym Bakanlm benim tanlga yoneltecegim
soru Saym Savclmm afaki ilerle ve ordu ugralr diye bir belirlemesi oldu. Bu gergevede
gergekten bu ilerin afaki iler olup olmadlgml anlamaya yenelik. imdi Saym Tanlga sormak
isliyorum. Kuzey Irak'a Amerika'nln girecegi bir ortamda bunu engorOp ordunun oraya kaydlgl
esnada Yunanislan'm bize kar1 emellerini gergekletirmeyi hedefleyecek olmasl afaki bir i
midir, afaki bir ongorO mOdOr?"

Tanlk Koksal Karabay: "HaYlr degildir. Bir degerlendirmedir bu her eyden once."
Sanlk Taner GOI mOdafii Av. Alakay Bala: "Peki efendim igeride bir KOrt devlelinin
kurulabilecek olmasl veya irticai, bolOcO faaliyellerin yapllabilecek oldugunu ongormek afaki bir
ongorO mOdOr?"
Tanlk Koksal Karabay: "Efendim karmlzdaki Olke sizin iginizdeki kanlkllk glkarmak
isleyebilir. Tabi ki bu cephenin zaylflamasma neden olur. Dolaylslyla bu her zaman mOmkOndOr.
"

Sanlk Taner GOI mOdafii Av. Alakay Bala: "Peki efendim bOlOn bunlann hepsini ongorOp
ona gore ledbir almak afaki bir ilem midir yoksa ledbirli bir davranl ekli midir?"
Tanlk Koksal Karabay: "Tabi ona cevap verdim. Gayel tabi bu bOlOn tehditleri inceleyip
ledbirleri de lespil elmek afaki bir i degildir labi."
Sanlk Taner GOI mOdafii Av. Alakay Bala: "TeekkOr ederim efendim."
Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Bakanlm bir aglklama yapaylm da. Ben afaki i
midir diye sorarken Saym Tanlga aslmda bu plan seminerinin afaki olmadlgml, gergek bir ihlilal

-.,.

planl oldugunu ve bunun Ozerine gallma yaplldlgml belirterek sanlklann savunmasmm dogru

olmadlgml izah ettim. Yoksa benim igin bu plan semineri gok afaki degil."
Mahkeme Bakanl: "Neresi? Peki burada az once de yani Heyelimiz ayn Iddia Makaml
ayn demin de onu vurguladlm. Kendi dOOnceleri. imdi herkes aglklama yapma ihliyaci
duyacak. Siz burada ogle araSI, lanlgm dinlenmesini biliriyoruz."

Salonda soz almadan konuanlar oldu, anlallamadl.
Mahkeme Bakanl: "HaYlr dOnde konuluk. Burada konuulan her eye kar1 i1eriki
aamada beyan hakkmlz olacak. TeekkOr ediyoruz verdiginiz bilgiler igin, lanlkllk igin.
Komulanlm Saym Tanlglmlzl arka larafta misafir edelim. yOnkO lanlklan karllalIrmama ilkesi
var. Sizi seyirciler klsmmda misafir elsinler. Burada alacagmlz varsa bir subay arkadalardan
birisi alsm."

Salonda soz almadan konuanlar oldu, anlallamadl.

Maheme Bakanl:"Tamam lamam buradan gegebilirsiniz. BoYlerun."
Duraya ogle arasl verildi.
I,maya kaldlgl yerden devam olundu.

'ahkeme Bkaf1l: "14.03 ilibariyle bugOnkO duruma n ogleden sonraki bOWl'mOne
'z.i isim lespilinden sonra bir klslm sanlkl r mOdafileri avu liar Irfan

, Nuri Tezel, Zafer Ieri, Yener Saragoglu, Alakay Bala, de ehirliOgeli, ' Cafer
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GOI, Sinem Aytm, Refik Ali Uarel, Sedat KOOkYllmaz, Dogukan OnOvar, Ali Sezenoglu, Aziz
Sabri Esen, Arda Akar, Ozan Alkahn, Cemil Can Akdogan, Cagla Koroglu, Selda Ugur
Akyazan ile tutuklu samklardan Memi YOksel Yalm, tutuksuz samklardan Erol Ersan ve Musa

Fanz'm durumaya katlldlklan bildirildi. Tanlklanmlzl dinlemeye devam ediyoruz. Yaar
BOyOkanlt hazlrsamz. Diger sabah dinledigimiz Koksal Karabay da yerinde, Bekir Kalyoneu'nun
ileri sebebiyle aynlmasma izin vermitik. Tamk Yaar BOyOkanlt babanlzm ismi?"
Tanlk Yaar BOyOkanll: "Slm."

Mahkeme Bakam: "Annenizin ismi?"
Tamk Yaar BOyOkanll: "Safiye."

Mahkeme Bakam: "Ka dogumlusunuz, dogum Ylhnlz?"

Tamk Yaar BOyOkanll: "Dogum yerim Istanbul 1940."
Mahkeme Bakam: "Size ulaabileeegimiz bir adres verebilir misiniz?"
Tamk Yaar BOyOkanll: "Efendim."
Mahkeme Bakam: "Size ulaabileeegimiz adresiniz?"

Tanlk Yaar BOyOkanll: "Adresim, Fenerbahe Orduevi istanbul Korumah konutlan."
....

Mahkeme

Bakam:

"Oturuyorsunuz

peki,

imdi

iddianamede

2003,

buyurun

oturabilirsiniz. Iddianamede 2003 ylhnda 5-7 Mart'ta istanbul 1. Ordu Komutanhgmda yapllan

seminerde planlanml bir darbenin provasmm yaplldlgl iddia ediliyor. Bu kapsamda sizin de

Genelkurmay 2. Bakanl oldugunuz donemde sonu raporunun uygun oldugu yonOnde imzamz
bulunuyor."

Tamk Yaar BOyOkanll: "Eve!."

Mahkeme Bakam: "Bu sebeple de tamk olarak dinlenmenize karar verildi. Tabiki
Cumhuriyet Basavelhgl iddianamesinde boyle bir iddiada bulununea, biz de sizin 0 tarih itibari
ile sonu raporunu okuyup uygun gormeniz de dikkate ahndlgmda boyle bir Opheye kaplhp
kapllmadlgmlzl dinleme ihtiyael hissettik diger imzasl bulunanlar ve bu seminere katllanlar ile
birlikte. Hakklmzda bu konuda herhangi soruturma yok ama siz bu konuda herhangi bir ekilde
beni de sorumlu tutabilirler endiesine kaplhrsamz sorulan sorulara eevap vermeme hakkmlz
var. CMK 48. madde bunu dOzenliyor. $u anda burada samklan bir klsmml gorOyorsunuz,
basmdan

da

tamyorsunuz.

Aynea

biz

size

sanlk

listesini

ineeleme

imkanl

da

tamdlk.

Bakabildiniz mi bilmiyorum. Bakabildiniz mi sanlklann listesine?"

....

Tamk Yaar BOyOkaml: "Tamdlklanm ml?"
Mahkeme Bakam: "Yani bu davada yargllanan

sanlklarla

aranlzda

herhangi

bir

akrabahk bagl var ml?"

Tamk Yaar BOyOkanll: "HaYIr."
Mahkeme Bakanl: "Herhangi bir aramzda dava ya da bir husumet konusu olaeak konu
var ml?"

Tamk Yaar BOyOkanll: "HaYIr."
Mahkeme Bakam: "Yok, buradaki CMK 53. maddesi gereginee sorulan sorulara tabiki
dogru yamt vereeeksiniz onda bizim bir Ophemiz yok ama yasa geregi ihtar ediyoruz dogru

eevap vermek zorundasmlz. lira sizin vereeeginiz eevaplar ya da alklamalar sanlklann lehine
ya da aleyhine Mahkeme tarafmdan delil olarak kullanllabilir takdir edilebilir 0 nedenle sorulan
sorulara yeterli alklamaYI getirmek goreviniz. Bu kapsamda onOnOzde bir metin kondu Ceza

Muhakemesi Kanunun 55. maddesine gore yeminin nasI I yapllaeagma ilikin.
o kapsamda da yemin ettireeegiz size. Bildiginizi dosdogru soyleyeeeOinfze namusunuz v
viedammz adma

min

Ozerine yemi
Ma

1m."
akanl:

Tamk Ya

imzala

er misiniz?"

. Okanll: "Bildigimi dogru olarak soyleyeeeC!ifi,e namusum ve viedamm
"Peki

buyurun.26

Mart

2003

onr(jnu tekrar ineeleme imkammz oldu m
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raporu imzalamlSlnlZ, herhalde incelediniz a tarihte. Iddianamede iddia edilen ekilde 1. Ordu
seminerinde yasal olmayan bir eylerin konuuldugu yOnOnde bir dOOnceniz oldu mu, bOyle bir
intibaya kaplldmlz ml Oncesinde ve sonrasmda size gOre bu seminer sonu raporunu
incelediginizde Ordu Komutanlrklannln gOrevleri dahilinde yapmasl gereken bir seminer
kapsammda ml kalmltlr? Bu konuda ne dOOnOyorsunuz?"

Tanlk Yaar BOyOkanll: "Efendim once bu seminer sonu raporu hakkmda ok klsa bir
alklama yapmak isterim."
Mahkeme Bakanl: "Buyurun."

Tanlk Yaar BOyOkanll: "Yapllan seminerlerle veya harp oyunlan i1e i1gili gOzlemcilerin
hazlrlaml oldugu raporlar Ost komutanllklara silsileler yoluyla rutin olarak gonderilir. Bu

...

seminerle ilgili sonu raporu da 2003 yllrnda yanllmlyorsam Mart aymda ben Genelkurmay 2.
Bakanl oldugum zaman ban a sunuldu. tabi sonu raporunun altmdaki imza, sonu raporunun
ieriginin onaylandlgl anlamma gelmiyor. Bu bir kere kesin bir ey. Bu sonu raporunun
Genelkurmaym yazlma usullerine uygun olarak haz,rlanlp hazlrlanmadlgl konusunda
onaylanlyor. Ben de bunu onayladlm. Tabi bu ieriginde yer alan eyleri onaylama anlamma da
kesinlikle gelmiyor ve bu raporu da ben 2. Bakandlm Genelkurmay Bakanma da arz edildi bu
rapor. DolaYlsl ile buradaki yOrOlOlen ilem rapor i1e i1gili sOylOyorum, rutin bir ilem. ierigi i1e
i1gili dOOncelerimi isterseniz onlan da."
Mahkeme Bakanl: "Tabi buyurun."
Tanlk Yaar BOyOkanll: "GOndeme getireyim. Raporu Genelkurmay Bakanl, a zamanki
Genelkurmay Bakanlmlza arz etmeden once hukukulara incelettik. Aynca Genelkurmay
Karargahmm temelini tekil eden J Bakanlrgl dedigimiz hepsine gOnderdik. Onlardan da gOrO

aldlk. Bundan soma da komutana arz ettik. Ierigine baktlglmlz zaman a tarihte bana verilen

rapora gOre hukuk dl1 herhangi bir ey olmadlg, kanaatini taldlk. Yani seminerlerden sonra bu
gibi tedbirler, teklifler yapllrr. Ancak bunlann, a rapor ierigindeki hususlar i1e ilgili uygulamaya
gemesi anlamml da talmaz. <;:OnkO bir masum Olke ile sava kapsammda mesela senaryolar
yaratlrsmlz, faraziyeler koyarsmlz, bunu da oynarsmlz. Ama a Olkeye taarruz edeceginiz
anlamma gelmez. Maksat, planlan denetlemektir. Bu kapsamda oldugunu sOyleyebilirim. Aynca
bu tOr raporlarda teklifler de olabilir. Kuvvet teklifleri olabilir, zafiyet alan Ian varsa zafiyet
alan Ianni giderecek tedbirler gOndeme getirilebilir. Dolayls, i1e ben ahsen bu raporu bu
kapsamda beige olarak gorOyorum. Eger onun dlmda arzu etliginiz bir ey varsa onlan da

...

alkirga kavuturmak isterim."

Mahkeme Bakanr: "Bu dOnemde, tabi sizden sonra IIker Babug'u da dinleyecegiz. IIker

Babug'un Kara Kuvvetleri Kurmay Bakanr oldugu dOnemde imzaladlgl Ocak 2003 tarihli bir
mesaj emri var. Olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryonun oynanmamasl, onun yerine 1. Ordunun
kuvvet yaplsmm incelenmesi yOnOnde bir mesaj emri var. Siz bu aamada bundan haberdar
oldunuz mu?"

Tanrk Yaar BOyOkanll: "Bu mesajl gOrmedim. Bu dava baladlktan soma basma
yanslyan haberlerden Ogrendim yoksa bu mesajl gOrmedim OnkO bir kuvvet komutanlrgmm ana
as birligine gOnderdigi mesajm Genelkurmaya bildirmek zorunda degil, Kuvvet Komutanlrgmm,

Kara Kuvvetleri Komutanllgmln tasarrufudur. Onlann takdiridir. Dolaylslyla bOyle bir mesaj

gormedim."

ama

Mahkeme Bakanr: "Peki yani Genelkurmay Bakanlrgma da sonu
orunu sundun
ifahe
5
a zaman, eyde sonu raporunda sizin i
anlzla kapanml, b

uygulama¥/

oluyor, sO.
iz

,

urmay Bakanlrgmda sunumlar 2. Bakan gOrd"

z eklinde mi oluyor, nasll uygulama?"

en sonra arz eklinde m"
.'

Yaar BgyUkanrl: ":;;imdi bu tamamen tasarrufa b',yam u ekllde

deGenelkurmay Bakanrna raporu arz edersi z. 2, raporu getire
, ,:amutana gidin arz edin, sonucunu bana bildirin dersi'
Bunlardan he

48

T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI ( CMK 250 MADDESIILE YETKILI ) CELSE TARiHi
02.03.2012 ESAS NO: 20101283 CELSE NO:90 Sayfa:49

eklinde olur. Ben de raporu Genelkurmay Bakanlmlza gonderdim. Daha soma da bir mOddet
soma yani raporu gonderdikten yanllmlyorsam 9 sene once 2-3 gOn sonra da kendim
Genelkurmay Bakanlna gelip bir direktifleri olup olmadlglnl ifahen sordum. Bir direktiflerinin
olmadlglnl bana beyan ettiler. Dolaylsl ile J Bakanliklarlna gonderdikten soma rapor Ozerinde
herhangi bir ilem yapmadlm."
Mahkeme Bakanl: "imdi bu raporun Ozerinde bazl maddeler izilmi, siz de var ml u
anda?"

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Bende evet var, rapor var."

Mahkeme Bakanl: "Sizinkinde izilmi mi bazl eydeki."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "HaYlr izilmemi."
Mahkeme Bakanl: "Acaba ben hangi aamada izildigini merak ettim 3. sayfada. Bizde
mi izdiler orada ml izdiler sizin aamada miT
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "HaYlr urada bir yerde var pardon."
Mahkeme Bakanl: "3. sayfada var."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "3. sayfada var."
..

Mahkeme Bakanl:
aldlnlz 0."

"Evet, sizdeki de izilmi mi siz de herhalde Genelkurmaydan ml

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Siyah bir kalemle bu fotokopi yalnlz."
Mahkeme
raporunu?"

Bakanl:

"Evet

Tanlk Yaar BOyOkanlt:
Ikarmam aynlirken."

siz

"Ben

fotokopiyi

oyle,

ben

Genelkurmaydan

alitlglm

ml

yerlerden

temin

ettiniz

bir sayfa

sonu

evrak alip

Mahkeme Bakanl: "Evet."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Bunu avukatlm vasltaslyla temin ettik."
Mahkeme Bakanl: "Dosyadan gelmi olabilir tekrar."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Gnu bilmiyorum yani avukatlm vasltaslyla bu 3. sayfada, bir de

4. sayfanln balnda var izilmi."
Mahkeme Bakanl: "Evet."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Siyah tabi fotokopi oldugu iin."
Mahkeme Bakanl:
"Siz izmi olabilir misiniz 2. Bakan oldugunuz donemde
sunuldugunda, yani ok sonucu etkileyecek bir konu degil de bu konular Ozerinde durulmu gibi
bir intiba uyandlrabiliyor insanda, hatlrliyor musunuz 0 aamada izilip izilmediginiT

..

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "imdi tabi Sayln Bakan 9 sene once olan bir evrak."
Mahkeme Bakanl: "Tabi tabi."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Hatlrlamam mOmkOn degil. Genelkurmay 2. Bakanlnln MOnden
her gOn binlerce."

Mahkeme Bakanl: "Muhakkak."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Evrak geiyor. Ama raporu hatlrliyorum. C;:ok iyi hallrliyorum.
Raporu ve ierigini hallrllyorum, biliyorum."
Mahkeme Bakanl: "Peki, benim bu aamada size soracaklanm bunlar. Hakim
arkadalardan soru sormak isteyenler varsa burada tanlk dinleme yontemi bu ekildedir. CMK
201 soru sorma hakkl tanlyor mOdahile, Cumhuriyet Savcllarlna, Mahkeme Heyetindeki
Hakimlere v sanlklar ile Avukatlanna, 0 kapsamda size degerlendirme /
. siz sa e
sizin
buradaki
0 umu
Genelkurmay 2. Bakanl olarak kendiniz . 5unulan ve oku arak
onayladlglnl b' apor ile ilgili edindiniz intibadlr. Bu konudaki sor
n cevaplamanlz ger iyor.
Diger soru
cevaplamayabilirsiniz. Degerlendirme, bilirkii, gor"' alma eklinde olursa
vap
verm
. oiI!J1!. Ml!hJrememiz bu konuda onyargl olumaz Mah ememizde."
oyOkanlt: "Anliyorum efendim, anllyorum."
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Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ordu seviyesinde yapllan bir plan seminer ahmaslna
prensip itibari ile Genelkurmay Bakanl ile Kara Kuwetleri Komutanl da prensip olarak katllabilir
mi veya rutin bir katllma usulO var mldlr?"

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Seminere katllma konusunda ml?"
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Evet, 1. Ordu, ordu seviyesinde yapllan bir plan seminerine."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "$imdi efendim oyle, tabi 0 komutanlann ozellikle ordu
seviyesinde zaten daha aagl seviyelere komuta kademesi normalde katllmaz. Her komutan
Kendi altlndaki birliklerin seminerlerine kadro tatbikatlanna katlhr. Komutanlara gelince durumlan

...

mOsait olursa, seminerin konusuna gore on em derecesine gore mesela Harp Akademilerinde
yapllan harp oyunlanna bata Genelkurmay Bakanl olmak Ozere bOlOn Kuwet Komutanlan ve
Jandarma Genel Komutanl katilir. Yalnlz bu seminerin yaplldlgl donemin ayn bir ozelligi var.
Malumunuz 2. korfez savalndan once Amerikahlarla tezkere konusunda mutabakat
muhtlralannl gorOtom uzun sOre. Bu ona denk geliyor. Hatta karar mekanizmalan hlzh ahsln
diye Amerika'daki sa at dilimine gore gorOtOk ki Amerikahlar anlnda Kendi merkezlerinden
direktif alslnlar. Bize iletsinler, biz gorOlerimizi bildirelim. Bu faaliyet ok yorucu ve uzun bir
ahmaydl dolaylsl ile bu donem 0 periyotta zaten Genelkurmay Bakanlnln falan seminere
katllma ansl yoktu. E oradaki 2. Bakanln da zaten oyle bir zorunlulugu yok. 2. Bakan, ismi 2.
Bakan ama Genelkurmay Bakanlndan sonraki komutan degil. Karargah subayl, nasll karargah
subayl? Genelkurmay Karargahlnln dOzenli ve verimli ahmaslnl koordine eden detaylarla
ugraan, dl ilikileri dOzenlemeye ahan bir makam. Dolaylsl ile Harp Akademilerindekine 2.
Bakan da katilir. c;OnkO Harp Akademileri Komutanilgl dogrudan 2. Bakana baglldlr. Onun bir
ast birligi gibidir ona katlhr ama diger ordulann seminerlerine normal olarak katllmaz."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "0 zaman."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Ama Genelkurmay Bakanl istedigine katlhr tabi."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Yani bu bir kural degil, ya bir nezaket veya teamOI geregi
normal artlar altlnda program uygun oldugu takdirde katllmasl ongorOIOr."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Evet katlhr."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ben bunu unun iin sormutum; imdi ordu seviyesinde
yapllan bir plan seminerine nezaketen ya da teamOI geregi Genelkurmay Bakanlnln ya da Kara

Kuwetleri komutanlnln katllmasl angorOIOyor ise en sonraslnda ey noktaslnda bu gOzlem
raporunda kapatma itibari ile yani en son oluru verme noktaslnda da bizzat Genelkurmay
Bakanllglna sunulmasl gerekmez miT

....

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "HaYlr, yani Oyle ben oyle anladlm efendim sorunuzu; yani
Genelkurmay Bakanl."
Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ben alklama manaslnda ey yapaYlm. $imdi Ordu

seviyesinde oldugu iin onemlidir, bir teamOldOr, bir nezaketen normal artlar altlnda program
dahilinde uygun da olsaydl katlllnirdl."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Katllabilir eve!. Tabi efendim."
Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bu seviyede yapllml bir plan seminerinin sonu
bolOmOnOn de uygunluk noktaslnda en son imzanln Genelkurmay Bakanl taraflndan atllmasl
da beklenmez miydi?"
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "$imdi boyle bir zorunluluk yok."

_____

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam."
Tanlk
ar BOyOkanlt: "Kesinlikle yok boyle bir zorunluluk.
sonu raporu esaslnda
harekat bak nl" sorumlulugunda hazlrlanlr, gozlemciler de 0 n eyinde gider. Tabi bu
gozlemciler
tlglmlz zaman hem Kara Kuwetlerinden hem
enelkurmay Bakanhglnda
var. Biri'
n 6, bir tanesingen 7 kii, biri de Hava Kuwetlerinde yanllmlyorsam .bir)lozlem91

var.
yo

I ileu raporunu mutlaka Genelkurmay Bak

ur.

I onaylar ekhr}de blr y

k yoktur."
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aye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi Genelkurmay."
Tanlk Yal?ar BOyOkanlt: "Ama tabiki boyle bir rapor gelince kendisine bilgi verilmesi de bir

zorunluluktur yani eger gelmil?se 2. Bal?kanm onOne bu konuda bilgi vermek zorunlulugu vardlr,
2. Bal?kanm da vardlr."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Siz kendiniz l?ifahi olarak."
Tanlk Yal?ar BOyOkanlt: "$ifahi olarak soyledim eve!."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bilgi verdiginizi beyan elliniz."
Tanlk Yal?ar BOyOkanlt: "Ama karargahm arz etmesini de emrellim ve 2. Bal?kanlanna

gonderilmesini aynca hukukc;:ulann da incelemesini talep ellim."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi hukukc;:ulann ilk once ilk aC;:lklamalannlzda il?te

hukukc;:ulara da inceletildikten soma herhangi bir anormallik olmadlgl veyahut da yani."
Tanlk Yal?ar BOyOkanlt: "$oyle efendim, yani efendim l?oyle bir anormallik olmadlgl l?ey
yaplliyor. Eger bir seminer veya harp oyunu bir senaryoya istinat edilmil?se ki bu senaryo c;:ok
genil? kapsamli da olabilir. Benim anladlglm kadanyla ve raporda da yazdlgl, en koto senaryo

Ozerine bina edilmil? bir senaryo. Tabi en kotO ihtimale karl?llik hazlrlanan bir seminerde 0 koto
...

senaryonun getirdigi sonuc;:lar da vardlr. Dolaylsl ile bun Ian da normal buldular, yani normal
buldular. Zaten gozlemci raporu da dikkat buyurduysanlz son derece klsa ve sade."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Eve!."
Tanlk Yal?ar BOyOkanlt: "Yani burada konul?malar falan yoktur. Hic;:bir l?ey yoktur yani
konul?malar filan, bazllannln konul?malanna ait ozet ifadeler var yani tam fikir verebilecek tabi
benim bildigim kadanyla gormedim de iddianamede tabiki mutlaka c;:ok daha detayli bilgiler yer
almll?tlr onu bilmiyorum gormedim c;:OnkO."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Genelkurmay Bal?kanligma sunulmazdan once on bir
inceleme yani hukukc;:ular tarafmdan da nihayetinde objektif bir gozle ve Genelkurmay nezdinde
de bir kez daha yapllan gozleme raporunun incelenmesi l?ekli ile bir inceleme yapllmasl al?amasl
sizin huzurunuzda geldikten soma ml ya da sizin onOnOze sunulmazdan once l?imdi daha
oncesinde tabi beyanlar alindl. Bu noktada gozlemciler il?te bir hukukc;:u nezaretinden ziyade
veya bir hukukc;:ularm incelenmesinden ziyade kendi gozlemlerini yazdlktan soma bir rapor

haline

getirdiklerini,

bu

l?ekli

ile

de

silsile

halinde

sunuldugu

belirtildi.

Siz

Genelkurmay

Bal?kanma l?ifahi olarak arz etmezden once mi bu hukukc;:ularla bir mOtalaa yapma ya da 0
yonde bir emir verme durumunuz oldu?"
'W

Tanlk Yal?ar BOyOkanlt: "$imdi l?oyle tabi onu belirtmek isterim. Tabi bu rapor karargahm
l?ube mOdOrOnden tutun, 2. bal?kana gelmeden oteki makamlarm hepsinden gec;:mek zorunlulugu
var ki raporda da zaten onlann paraflan var. Ondan soma tabi 2. Bal?kana geliyor. 2. Bal?kan da
ihtiyac;: duyulursa, onemli gorOIOrse hem karargahtaki diger ana bal?kanliklara, hem de

Genelkurmay Bal?kanma arz edilmesini isteyebilir. isteyebilir. Bu rapor da oyle oldu."
aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Plan seminerinin konusunu, icra l?ekli ile ilgili bu gozlemci
raporunu bir irdeleyebilmek ic;:in oncelikle acaba 0 plan semineri nasll icra edildi ya da plan

seminerinin konusu neydi l?ekli ile bir bilgiye sahip olunmasl gerekir ki gozlemci raporu sihhatlice
irdelensin. Bu yonde bu raporu okumadan once plan seminerinin konusu ve icra l?ekli ile ilgili
size herhangi bir arz yaplldl ml? Ya da siz 0 konuyu."

Tanlk Yal?ar BOyOkanlt: "Bu rapor gelmeden once yapllmadl haYIr.'>-'-

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Yapllmadl."

Tanlk

toplam

ay

. gi

hususu
Y .
z
be'"

al?ar BOyOkanlt: "Yapllmadl haylr."

H kim Ali Efendi Peksak: "Plan semineri ile i1gili k

./

u ve icra l?ekli ile i1gili an

. In onOnOze getirilen gozlemci raporu mudur? Ya . bunun denetim noktasm aki

eseyi hukuk
a _inceleme hsusnda mir erild( inde onlr ml .in#leyec .ir.
ci r
acaba dogru mu tesplt elll denllmesl al?am mdakl 0 knt# neye ore

\JJJ
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Tanlk Yal?ar BOyOkanlt: "$imdi efendim l?oyle soyleyeyim. Tabi her seminer kendi
apmda icra edildigi seviyede onemlidir. Yani he Ie hele bir Ordunun semineri olursa tabiki
Ozerinde titizlikle durulmasl gereken bir husustur. Ama bu gozlemci raporlannda Genelkurmay
seviyesinde ok detayh l?ey yapmaz, ama onemli bir l?ey gorOiOrse 0 tabiki incelenir ki
incelenmil?tir zaten."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bu raporu okudugunuzda ierisinde anlam bozuklugu,
anlam karmal?asma sebebiyet veren veya ifade noktasmda muallakta, asklda kalan herhangi bir
husus oldugu izlenimi uyandl ml sizde?"

Tanlk Yal?ar BOyOkanlt: "E l?imdi l?oyle soyleyeyim efendim. $imdi tabi genel ifadelerle
mOsaade ederseniz ifade edecegim. $imdi burada altml kim izmil? bilmiyorum tabi yani l?u anda
hatlrlamlyorum, bilmiyorum ama benim izmedigim belli. $imdi burada dikkat eken bir l?ey var,

husus var. Oncelikle bir milli mutabakat hOkOmetinin kurulmasl gerektigi hususu yani Ozerinde
dOl?OnOlmesi slklyonetim ilanl var."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Evet."
Tanlk Yal?ar BOyOkanlt: "Birde MiT bal?kanllgma asker kil?inin getirilmesi var. Yani burada

--

dikkati eken onlann dll?mda 0 seviyede Genelkurmay seviyesinde dikkat eken bir l?ey yok.
Bunlarla i1gili arzu ederseniz dOl?Oncelerimi de ifade edeyim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tabi buyurun."

Tanlk

Yal?ar

BOyOkanlt:

"$imdi

bakm

plan

seminerleri veya

harp

oyunlannda

bir

senaryoya gore yaplldlgml ifade etmil?tim biraz once, seferberlik i1anmdan slklyonetim ilanma

kadar uzanan bir l?ey vardlr yelpaze vardlr. Seferlikte ilan edilebilir, yani burada tabi ozellikle
Olke dll?ma yapllan harekatta zaten seferberligin ilan edilmesi klsmi veya total seferberligini i1an
edilmesi olagandlr. Slklyonetimin i1an edilmesi de olagandlr. Bir kere bu aldan milli mutabakat
hOkOmetinin kurulmasmm gerektigi tabi bunun gerekeleri bu raporda yok bu raporda yok. Ben
raporu yazan arkadal?lmla da gorOl?tOm oyle bir l?ey yani detayh bir gereke yok."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Evet."
Tanlk Yal?ar BOyOkanlt: "Seminerde de oynanmll? degil. MIT Bal?kanhgma asker kil?inin

getirilmesi konusu, bu tabi bir askeri harekat varsa boyle bir gereke gorOiebilir, l?art demiyorum

ama MIT MOstel?arhgma asker kil?inin getirilmesi ongorOlebilir. Yani mantlktan da uzak degildir
yani istihbarat kaynaklannl saval? veyahut da saval?a tekaOdOm eden durumlarda bir elde

toplanmasl zaten yillarca MIT MOstel?arhgl bildiginiz gibi askerler tarafmdan yOrOtolmOl?tor.
Yanllmlyorsam 0 zamanki Bal?bakan <;:iller zamanmda sivillere devredilmil?tir askerler tarafmdan
..

ve MiT'in iindeki asker saYlsl da giderek azalblmll?tlr. <;:ok daha fazla vardl tabi l?unu da pek
anlam veremiyorum slklyonetim gorevlerinin ek gorev olarak gorOlmemesi. Bunun ne anlama
geldigini de anlamadlm, yani burada bir l?eyim yok, net bir fikrim yok. Yani ne demek ek gorev

olarak gorOlmemesi hibir slklyonetim ek gorev olarak gorOlmez zaten slklyonetim kendi iinde
bir bDtOndOr. Tedbirlerinde neler yapllacagl yasalarda bellidir. Bunun iin net bir l?ey
bulamlyorum. Slklyonetim karargahlannm komutanllk karargahlan olmasl gerektigi e l?imdi
malumunuz el?itli zamanlarda slklyonetim yal?amll?tlr TOrkiye. BOyOk l?ehirlerde ana

komutanhktlr zaten karargahmdadlr. Yani mesela Istanbul Bolgesinde 1. Ordu Karargahl
sorumludur. Slklyonetimden Malatya Bolgesinde 2. Ordu Komutanhgl veya Erzincan da 3. Ordu
Komutanhgl birde Ege Bolgesinde Ege Ordu Komutanllgl birde tali bOlgelerde slklyonetim
komutanhk yardlmcllan tel?kil edilir. Mesela tugay seviyesinde Mardin
Ir u
vardlr
slklyonetim omutan yardimcisl slfatml tal?lyabilir veya bal?ka yerle e slklyonetim kom an

yardlmclh
Oye

tal?I abilir. Yani bu konulardaki benim bilgim bunlar."
mAli Efendi Peksak: "Tam am Bal?kanlm."
erne Bal?kanl: "Buyurun."

8rIrilao: "Hangi Yillar arasmda Genelkurma

2. Bal?kanl ola,

k gorElV

/;

d
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Tamk Yaar BOyOkamt: "2000-2003 arasmda."

Oye Hakim Murat OrOndO: "2000-2003, evet sizin uygundur eklinde onayladlgmlz,

gozlemci raporunu incelediginizde gozlemci raporuna konu olan plan seminerinde 1. Ordu plan

seminerinde iy tehdit ve dl tehdit konulannm gorOOldOgOnO herhalde fark etmisinizdir."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Tabi."

Oye Hakim Murat OrOndO: "$imdi tabiki 2000-2003 yilian arasmdaki Genelkurmay 2.
bakanl olarak gorev yapmlSlmz Ankara'dasmlz."
Tamk Yaar BOyOkanlt: "Eve!."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Genelkurmay Bakanllgmm bir alt kademesi."
Tamk Yaar BOyOkanlt: "Eve!."

Oye Hakim Murat OrOndO: "$imdi 0 yillara gittigimizde tabiki zaten 0 yillar yargllanlyor u
anda 0 yillardaki eylemler yargllanIYor."

Salonda soz almadan konuuldu, anlallamadl.

Oye Hakim Murat OrOndO: "Iddialar, iddialar yani 0 iddialar yargllamyor."
Mahkeme Bakam: "Eylem, iddialar aynl anlama geliyor Hakim Bey'in bir tavn yok 0 konu

...

da."

Oye Hakim

Murat

OrOndO: "Aym,

aym

yani

eylemler ayni

iddia edilen

eylemler

yargllamyor. 2002-2003 yilianna gittigimizde Olkemizdeki ve OIkemiz dlmdaki askeri, siyasi,
ekonomik, sosyal ve dl politik gelimeler dikkate almdlgmda Genelkurmaya gore Olkemizde 1.

oncelikli tehdit hangisiydi? Siz Genelkurmaym hemen hemen bamdaydmlz 0 donemde."
Tamk Yaar BOyOkanlt: "$imdi tabi bu zaman zaman tehdit onceligi degiiklikler
gosterebiliyor. $imdi bir tarihte mesela bazl komulanmlzla ozellikle Ege'de komu oldugumuz
Olkelerle sorunlar oldugu zaman birinci oncelige ylkabiliyor, ama son yillarda teror konusu birinci
slradaki yerine oturmu durumda u anda yani dolaylsl ile bu oncelik zaman zaman degiebilir.
Milli gOvenlik siyaset belgesi vardlr. Bu Bakanlar Kurulunun onayl ile ylkanllr. Burada tehdit
slralamalan yer degitirebilir. Dolaylsl ile tehdit onceligi ama u anda sorarsamz bana emekli bir
asker olarak tabiki terorO 1. slraya koymamlz gerekir. <;:OnkO uzun senelerdir TOrkiye'nin bamm
belasl olmutur, hala da bela olmaya devam ediyordur. Dolaylsl ile teror tehdidini ben 1. ancelik
olarak gorebilirim."
Oye Hakim Murat OrOndO: "GOnOmOz iyin mi diyorsunuz? 2002-2003 yilian iyin mi

...

diyorsunuz?"
Tanlk Yaar BOyOkamt: "2000-2003 seneleri arasmda."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Eve!."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Tabi 0 tarihte de teror vardl. Yani 2000-2003."
Oye Hakim Murat OrOndO: "Terarli biraz ayar mlsmlz? Terarde."
Tamk Yaar BOyOkamt: "Yine aym anceligi yapabilirim, koyabilirim. $imdi burada tabi bir
iy tehdit konusu soz konusu."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Eve!."
Tamk Yaar BOyOkamt: "Gerek savata, gerekse bOyOk yatlmalarda planlann mutlaka
bir eki vardlr. 0 planm olmazsa olmazldlr. 0 da geri bolge emniyetidir. Yani geri beige emniyeti
daima her planm ekidir, mutlaka olmasl lazlm. <;:OnkO siz ileride bir eylerle ugralrken mOcadele
ederken arkamzm sag lam olmasl lazlm. Bu arkadaki geri balgede yeitli eyler ol,!-

bir devlet olabilir, terar orgOIO olabilir bunlann hepsi olabilir. Ama mutlakallerp]anm bir gerl
bolge emniyet p nl kesinlikle vardlr."
//
Oye H im Murat OrOndO: "Yine aynl Yllda 2002-209Z yilianna gittigimizde

Genelkurmay

mizdeki bu iy tehdit alglsma baktlglmlzda irtica;1. oncelikli iy tehdidi tekil

ediyor mu

donemde?"

.

amt: "$imdi tabi 2000-2003 arasmda nasI bir oncelik Samimiyt itiraf
. orum. Ama irtica mutlaka bir tehdit olarak gar

OtOr Silahll

wetle
,
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tarafmdan. Yani bu kamllmaz bir gerektir OnkO TOrkiye Cumhuriyeti Anayasasmm dayandlgl

temel esaslar malumunuz bun Ian soylemeye gerek yok. Irtica bu TOrkiye Cumhuriyetinin
dayandlgl temel esaslara kari?1 bir tehdittir. Mesela laiklik ilkesi, eger laiklige kari?1 bir tehdit
gorOyorsamz. Tabiki bOyOk tehdittir. 90nkO Anayasamlzm temel diregini olui?turan degerlere
kari?1 herhangi bir i?ey varsa hareket varsa tabi irtica ok genii? kapsamh bir i?eydir yani herkes
kendine gore de tarif edebilir. Ama boyle bir i?ey algllanmli?sa devletin kurumlan bunu milli
gOvenlik siyaset belgesinde de yer ahr bu. Ve bazllanmn soyledigi gibi maalesef i?oyle
soylOyorlar; gizli anayasa i?imdi milli gOvenlik siyaset belgesi hazlrlamr. Bakanlar Kurulunun
onaymdan geer, Bai?bakan tarafmdan imzalanlr ve yaymlamr. Kimlere yaymlanlr? ButOn
ilgililere yaymlanlr, yani butOn Bakanhklar ilgili Bakanhklar OnkO bunun iinde 0 makamlara
gorevler de vardlr. 0 gorevlere gore herkes kendine dOi?en planlamayl yapar."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Tam am Bai?kanlm."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: ":;>imdi seminer sonu raporumuz var. Tabiki bu
seminerler pek tabi olarak Ordunun, Silahh Kuwetlerin bir sonraki planlamalar iin bir rehberdir.
....

Yani yapllacak ii?leri plan lama amahdlr. Her ne kadar senaryo dahi olsa."
Tamk Yai?ar BOyOkanlt: "Seminerler mi efendim?"
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Efendim?"
Tamk Yai?ar BOyOkamt: "Seminerler mi?"
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Seminerler boyle bir plan lama iin bir rehber veya

bir adlmdlr en azmdan dOi?Once anlammda. :;>imdi sonu raporunda bir madde var. Istanbul iii
iin ilave 4 tugaya ihtiya oldugu belirtilmii?

Tabi buna bir klslm bizim davamlz, basmda da

gOndemde pek tabi bilirsiniz. Degii?ik yorumlar yaplhyor herkes devamh degii?ik i?eyler soylOyor.

Ben bu konuda da bu madde ile ilgili olarak i?oyle Ikan yazllar var. Bu seminerden sonra olaym

Istanbul'da

ki

seminerin

Genelkurmaym

ve

Kara

Kuwetlerinin

bilgisi

dli?mda

yaplldlgl

dOi?OnOlmOi? Donemin Genelkurmay Bai?kam getin Dogan'm yani bunlar kulis bilgileri dogrulugu
konusunda herhangi bir i?ey yok ama olay netlei?sin diye soruyorum."
Salonda soz almadan konui?uldu, anlai?llamadl.
Mahkeme Bai?kanl: "MOsaade edin, mOsaade edin."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "SaYln samklann haklanm korumak alsmdan bu
ok onemli."
Mahkeme Bai?kam: "Bakm bu i?ekilde bir yere varamaylz. Savcl Bey sorusunu bitirsin."

...

Tanlk Yai?ar BOyOkamt: "Bir i?ey oldu maalesef kac;mdlm sonunu sorunuzun."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: ":;>ey yanm kaldl i?eyden itiraz gelecegini bildigim
Im. :;>unu soyleyeyim; donemin Genelkurmay Bai?kam ile siz en yakm kii?isiniz. Rivayetler
i?oyle."
Salonda soz almadan konui?uldu, anlai?llamadl.
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Bir dakika, bir dakika."
Mahkeme Bai?kam: "Bakm mOsaade edin boyle olursa bir yere varamaYlz."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Yani 0 zaman delil diyebilirim olaylar i?oyle de
diyebilirim. Ben sizin iin rivayetler diyorum. Saym Genelkurmay Bai?kam getin Dogan'm
Istanbul'da bir klslm istenilmeyen ii?ler yaptlgml ogrenmii?, bu karargahta yani Ankara'da ciddi
slkmtllar meydana getirmii? bu semineri de bir klSlm samklar diyor du
amli? Aslmda
duyu1mui? Boyle yapllan bir seminer her birim tarafmdan duyulur.
nelkurmay
kam da
bunu ogrenmii? Bunun bir ihtilal plam oldugunu bildigi iin getin ogan'm plan semin inde 4
tugaya'
aCI oldugunu belirtmesine ragmen emrinin altmdaki ir klslm birlikleri diger or ulara
kaydlr r
alttlgl, boylece birihtilalin yapllmasml engell digi iddiasl var. Bu semi rden
sonra'
2. bai?kan
ale f Ordu Bolgesindeki birlik erin getin Dogan'm I etki inden
uz

.

sunda bilgi ve gorgOnOz var mldlr?"

Yai?ar BOyOkamt: "Hi oyle bir bilgim yok, kusura bak,

\j
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Salonda soz almadan konUl;lUldu, anlal;lliamadi.
Mahkeme Bal;lkanl: "Bakm."
Tanlk Yal;lar BOyOkanlt: "Yani."
Mahkeme Bal;lkanl: "Savcl Bey duydugu birtaklm basmdan edindigi bilgilerin. 0 donem."
Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Yoksa yoklur."

Mahkeme Bal;lkanl: "Genelkurmaym 2. yelkili komulanlna soruyor. Bundan daha dogal bir
l;ley olmaz ve bu lanlgm dinlenme amacma da uygun bir soru."
Tanlk Yal;lar BOyOkanlt: "MOsaade ederseniz bu ilave birlik konusuna."
Mahkeme Bal;lkanl: "Evel."
Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Buyurun."

Tanlk Yal;lar BOyOkanlt: "DOl;lOncelerimi ifade elmek isliyorum. $imdi ben de Islanbul'da 1.
Ordu Komulanllgl yapllm. Islanbul'da gerl(eklen idare edilmesi herhalde en zor l;lehirlerden bir
lanesi TOrkiye'de ve gerl(eklen kuwel ihliyaci da var. Nilekim jandarma benim zamanlmda
sanlnm 2 labur lakviyesi yapll. Kara Kuvvetlerinden bazl lakviyeler kuruldu. Hasdal'da bir alay

kuruldu. Hep bunlar kuvvel ihliyacmdan ama l;lunu soyleyebilirim ki bu kuwetlerle yani Istanbul'u
..

lam gOvende tutmak da mOmkOn degildir.

Mesela polis mevcuduna bakm 0 bizim asker

mevcudundan fazladlr Istanbul'da ama labi onlar banl;l zamanlnda da hizmetteler, yani fazla

olmasl dogaldlr. Bir mal(a kal( bin tane polis gorevlendiriliyor, ama l;lunu eski bir asker olarak

ifade edebileyim Istanbul'a gerl(ekten lakviye yapllmasl I(ok dogal bir l;leydir. DolaYlsl ile onun da

seminerde bOyle bir karar allnmasl da I(ok dogru olarak gorOyorum."

Mahkeme Bal;lkanl: "Bunu l;ley anlammda degerlendiriyorsunuz, yani il valisini toplumsal
olaylarda Emniyelin yetersiz kaldlgl hallerde garnizon komutanl yetkili en Ost komutandan

yardlm istemesi halinde Istanbul'da bizim polisi ve jandarmayl takviye edebilecek birliklerimiz
biraz daha artllnlmall dOl;lOncesinde 0 anlamda soylOyorsunuz. DIl;l tehditle deQiI de."
Tanlk Yal;lar BOyOkanlt: "Evet."

Mahkeme Bal;lkanl: "Istanbul'un bOyOk loplumsal olaylara karl;ll korunmasl anlammda,
dOl;lOnceniz 0 yonde miT

Tanlk Yal;lar BOyOkanlt: "Evet kesinlikle labi l;limdi 1 Arailk EMASYA planlan vardl bunlar
iptal oldu."

Mahkeme Bal;lkanl: "lIldaresi Kanununda halen daha bu imkan var."
Tanlk Yal;lar BOyOkanlt: "Emniyet Asayil;l Planl bunlar l;limdi tabi l;lu andaki GOneydogu

dahil olmak Ozere II Kanunu l;leyde yOrOrlOkledir. II Kanununun Iller Idaresi Kanununun
--

yOrOtolmesinde mOlki amirler sorumludur.

BugOn GOneydoguda halen mOlki amirin onayl

olmadan herhangi bir yerde operasyon da yapamazsmlz. Mutlaka onayml alacakslnlz. Dolaylsl

ile Iller Idaresi Kanununu dikkale aldlglmlzda ki l;lu anda GOneydogudaki terorle mOcadele
konusu Iller Idaresi Kanuna gore yOrOtOlmektedir ki dogaldlr artlk. OHAL zamanlndan tabi
farkllilk gostermektedir. Dolaylsl ile Istanbul dikkate aldlglmlzda Iller Idaresi Kanununa gore
Valinin taleplerini askeri yetkililer ve jandarma yerine gelirmek zorundadlr."
Mahkeme Bal;lkanl: "Tabi bu en dogal olarak yani Olkenin bOtonlOgO, birligi ise bunu

polisimiz de, askerimiz de yapacak. Yasal I(erl(evede bu gorevi siz yasal I(erl(evede Islanbul'un
sizin doneminiz 1. Ordu Komulanllglnlz itibari ile takviye edilmesi gerektigi dOl;lOncesinde idim
diyorsunuz. 0 anlamda."

--____

Tanlk Yal;lar BOyOkanlt: "Evet, evet."
Mahkeme Bal;lkanl: "Peki, var ml Savcl Bey bal;lka bir l;leyT

cumiet Savclsl HOseyin Kaplan: "Tamam."
Mahk
San

,

e Bal;lkanl: "Buyurun. Al(lklamadan ziyade net sorula/' olarak devam edelim."
tin Dogan: "Peki merak etmeyiniz."

.eme anl: "Bakm bug On l;loyle bir planlama ya

Ik I(OnkO buradfi zpman

'eoimtZ berarer-paylal;llyoruz. 0 anlamda ben size planl

I da SOY'ryim; DOn
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yetimedi Pazartesi'ye blraktlk. BugOn 7 tanlglmlzl aglrdlk u anda 3. slradaylz bitirme
dOOncesindeyiz akam ona gore yani zamanl iktisath kullanahm ne zaman biterse 0 zaman
gidecegiz ona gore zamanl kullanahm buyurun."
Sanlk Cetin Dogan: "Evet Saym Bakan tamamen soruya yonelik."
Mahkeme Bakanl: "Evet."

Sanlk Cetin Dogan: "Soru soracaglm. Bu tatbikatlar malum bir planlamaya gore yaplhyor.
Tat Prog'da Genelkurmay Bakanhgmdan yaymlanlyor."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Tabi."

Sanlk Cetin Dogan: "Tatbikatlar normal olarak Ordu seviyesinde ve de alt seviyesinde
bOlOn TOrkiye apmda hava, kara, deniz bOtOn hepsini Genelkurmay Bakanllgl tarafmdan sizin
harekat bakanhgl oldugunuz donemde de gayet yakmdan bilirsiniz. Egitim dairesinden bir
tatbikatlar programml Ikart."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Yllhk Cetin paam yllhk Tat Prog dedigimiz Tatbikat program!."
Sanlk Cetin Dogan: "Tat Prog diye ve gOncelleir her zaman revizyona tabi tutulur ve
Ikar."
..

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Yllhk olarak Genelkurmay Bakanhgl tarafmdan yaymlanlr evet."
Sanlk Cetin Dogan: "$imdi bu tatbikatlar programma gore de 2003-2006 donemine ait
bizim seminer geiyor ve bende bun un ilgili sayfalan var yanlmda ve burada tatbikatm
gayesinin, klsa ozetinin ne oldugu yazlh ve seminere gitmeden once de tabi bu tatbikat programl
esas ahndlgl iin bunda da Ordunun Ordu seviyesindeki plan semineri, plan tatbikatl, harp
oyunlannm en ge bir ay once Genelkurmay Bakanhgma dogrudan ve Kara Kuwetlerine bir
suretinin verilmesi isteniyor. Nedeni biraz ewel soylediginiz gibi mutat olarak Genelkurmay
Bakanl ve Kuvvet Komutanmm katlldlgl iin imdi bu tatbikat dosyamlzda bizim senaryo var.
Yani mehur OEYTS diye herkesin diline doladlgl olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo gibi bir
senaryo cereyan tarzl plan I var. Bu plan Genelkurmay Bakanmm OnkO 0 zaman daha Mart'ta
olaylar olmamltl. 1,5 aya yakm bir zaman once gonderdigimize gore mutat olarak bizim egitim
dairesi tarafmdan size ve Genelkurmay Bakanma katllacaklan dOOncesiyle sunulmu olmasl
lazlmdl. Yani mutat olarak tam hatlrhyorsunuz, hatlrlamlyorsunuz belki ama rutin olarak yapllan
ilem bu degil miydi?"
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Rutin olan ilem buydu. Ama tabi."
Sanlk Cetin Dogan: "ilem buydu evet. Hatlrlamazsmlz olabilir gayet tabi bu belgeyi
hatlrlamlyor olabilir."

...

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "0 eylerin gonderilmesi Saym Makamm hatlrlayacagl anlamma
gelmez."
Sanlk Cetin Dogan: "Evet imdi tabi. Tatbikat."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Takdir 0 komutanhklara baghdlr."

Salonda soz almadan konuanlar oldu. Anlallamadl.
Sanlk Cetin Dogan: "Evet cevap vereyim. Buna yani bunu, bu rutin olarak boyle tatbikat
dosyasl orduda yazllan tatbikat dosyasl komuta katma arz edilir mi, edilmez mi? Net cevap."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "$imdi ordulann yaptlgl planlar Genelkurmay Bakanhgma arz
edilme zorunlulugu yoktur."
Sanlk Cetin Dogan: "Evet. Plan dosyasml istiyorsunuz burada. Yani im--

Mahkeme Bakanl: "$oyle u anlamda siz 1 ay oncesinde nediat ayl balann

zaten 31 Ocak 2003 tarihli yazllan var."
San

Ma
tarzml :

e'

Dogan: "31 Ocak'ta gonderdik."



/'
Bakanl: "1. Ordu Komutanhgmln Kara Kuwetleri Komutanhgma tatbikat icta
ermi. Siz onu size sunuldugunu hatlrhyor musunuz?" \

aar BOyOkanlt: "$imdi oyle soyleyeyim. Bu tOr dOSyalar tabi ki Gelkurmllya

a Ptinlar ooaylanmak Ozere gelmez."
,_/
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Sanlk yetin Dogan: "Onaylamak Ozere degil yani bilgi olarak katllacagl ic;in komutan bilgi
sunmak Ozere geldigi zaman gidiyorum da ne var ne yok diye bilgi ic;in kendisine boyle bir

tatbikat dosyasl mutattlr. Ben de Harekat Bakanllgl yaptlm."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Siz de c;ok iyi biliyorsunuz. Bu tOr dosyalar Genelkurmayda
Egitim Dairesine gelir."
Sanlk yetin Dogan: "Evet."

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Eger Egitim Dairesinin balndaki kii burada daha Ost seviyeye,
c;OnkO genellikle bu harekat bakanldlr bildigin gibi. Sunulabilir veya c;ok onemli bir konudur.
Genelkurmay Bakanlna da sunulabilir. Yani bunun onOnde her hangi bir engel yoktur. "
Sanlk yetin Dogan: "SaYln Yaar Paam unu soylOyorum. Genelkurmay Bakanlnln
katllacagl bir tatbikata, bir plan seminerinde komutana on bilgi verilir miT
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Eger Genelkurmay Bakanl katllacaksa."
Sanlk yetin Dogan: "Katllacaksa."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Kesinlikle brifing verilir."

Sanlk yetin Dogan: "Mutat olarak rutin olarak bilgi, ordu seminerine de Genelkurmay
...

Bakanlnm katlldlglna gore."

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Tabi."
Sanlk yetin Dogan: "Kendisine bilgi verilmesi gerekir."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Tabi ki verilir."

Sanlk yetin Dogan: "Ve verilecek bilginin kaynagl da bu bizim gonderdigimiz tatbikat
dosyasldlr. Degil mi?"
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Tabi ki gayet tabi ki."
Sanlk yetin Dogan: "$imdi tatbikata Genelkurmay Bakanl belli sebeplerle 0 donemde
yaanan Irak sebebiyle katllamadlglnl son mesajla aldlk zaten. $ubat aY1n1n sonuna dogru ve
ondan soma tatbikat tarihini 1 gOn ben kaydlrdlm. Cumartesi, Pazar gOnO de uzak yerden
gelenlerin faydalanmasl ic;in. $imdi tekrar tekrar soylOyorum bunu da siz yoktunuz
soyledigimizde onun ic;in. Tatbikata gozlemci olarak katllanlar. Bu tatbikat TatProg'u biliyorlar.
Burada tatbikatm gayesini biliyorlar. Esaslannl biliyorlar. Buna aykm bir konu size rapor ettiler
mi, efendim biz geldik fa kat bunlar tatbikatta TatProg da belirtilen esaslann dlma C;lkarak bir
darbe planlamasl yaptllar. Burada balyoz gorOtOler. Burada oraj planlnl gorOtOler. Burada

....

sakal, c;araf planl gorOtoler. Burada karanlik iler yaptllar diye bir ey aldmlz miT
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "HaYlr almadlm. $imdi benim tatbikatla ilgili bilgim 0 zamanki
meguliyetimizi zaten Saym Bakan soylemitim. Bu raporla i1ikilidir. Bunun dllnda detayli
hic;bir bilgi bana iletilmemitir."
Sanlk yetin Dogan: "Evet. Devam ediyorum."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Tabi birde 0 eyi soyleyeyim isterseniz yetin Paam. $imdi

basmda da yer aliyor. Ben bunlan emekli olduktan 1 sene soma ogrendim. o raj , sakal eyler
var.

Sanlk yetin Dogan: "Evet."

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Bunlar hic;bir zaman Genelkurmaym gOndemine gelmemi.
Duyulmamltlr. Ben emekli olduktan 1 sene sonra baslnda gorOldO."
Sanlk yetin Dogan: "Evet size baka bir soru yoneltiyorum. Bu sorumda)1naneLb!r' soru

olacak. Tabi plan semineri plan tatbikatl hepsi ic;in bir c;erc;eve, bir selJ<lfYOya. Senaryo Cfa-"o
gOnkO artlan e. i olabilecek."
"
Tanlk
ar BOyOkanlt: "Gayet tabi."
S
yetin Dogan: "Ve Milli Askeri Strateji Konsepte
i ortam hazlrlanarak yapllir. $imdi ben size soyl

lyHOkOgOndeme gelip gelmemesinin norl
jiuz:--oifOncenizi soyleyeceksiniz. Slklyonetim ilan e
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neden? Yagmalar var, irticai ayaklanma var, PKK ayaklanmasl var. GOneydogu da olaylar var.
Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylar var. Yunanistan'la i1gili problemler var. Ve onlar 6 milin
Ozerine 91karmak istiyor yahut baka tOrlO talepleri var. Bu durum igerisinde Klbns'ta olaylar var.
Yani Klbns'ta da bazl klplrdanmalar var. Bu durum igerisinde slklyonetimi hOkOmet, meru
hOkOmet i1an ediyor. Edebilir mi Anayasa gore? Edebilir. Ama kim onaylamasl lazlm. Meclis
onaylamasl lazlm."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Tabi."
Sanlk l;:etin Dogan: "Meclis onaylamadlgl zaman ortaya bir sorun 91kar ml? l;:lklyor."

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "l;:lkar gayet tabi ki. Olamaz zaten meclisin onayl olmadan."
Sanlk l;:elin Dogan: "Tabi 9lklyor. Meclisin bu olayl atlatma bu dar bogazdan 91kl yolu
Meclisin onaylayacagl bir hOkOmetin olmasl degil midir? Yani ilk bata hOkOmet
onaylamlyorsa, yani hOkOmetin sundugu ona gOvensizlik belirtisi saydlglmlz bir olayl oyle
gorOyor. Slklyonetimine bu hOkOmetin ilan ettigi slklyonetim kabul etmiyorum derse 0 zaman
nedir?

meclisin gOvenecegi bir hOkOmetin ortaya 91kmasl bir zaruret olarak tartlllabilir mi, tartlllamaz
ml?"

.....

Mahkeme Bakanl: "Senaryo kapsamlnda bu oneriyi koyduk. Senaryoya uygun bir oneri
midir? Onu herhalde sormak istedi."

Sanlk l;:etin Dogan: "Evet mesele Milli GOvenlik Milli Mutabakat HOkOmetinin gOndeme
gelmesi i9in boyle dedim."
Mahkeme Bakanl:

"$imdi

senaryo

oldugunu

belirtmedi

de sanki

oyle

bir olaylar

yaanmadl tarihte."

Sanlk l;:etin Dogan: "Gelebilir mi, gelmez miT
Mahkeme Bakanl: "Bu senaryo da bu sonu9 dogal mldlr? Buyurun."
Sanlk l;:etin Dogan: "Eve!."
Mahkeme Bakanl: "Yani ashnda biraz da burada sabahtlr eyi yalyoruz. Birazda sizin
tabi ki daha once ite Bekir Kalyoncu PaaYI dinledik daha sonra Koksal PaaYI dinledik. Tabi ki
sizin ordu igerisindeki ge9mi tecrObeleriniz de dikkate ahndlglnda birazda sizden bilirkiilik
bekler gibi sorular geliyor."

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Eve!."

Mahkeme Bakanl: "Biz ilk bata 1-2 soruda mOsaade ettik. $imdi mOsaade ediyoruz
ama daha sonra somut olarak devam edecegiz."
Sanlk l;:etin Dogan: "$imdi somut olarak yine soraylm."

...

Mahkeme Bakanl: "Siz cevap verip vermemekte serbestsizin. Sadece bir bilirkiilik gibi
bir ey oluyor burada."
Sanlk l;:etin Dogan: "Soyleyeceginiz bir ey varsa buyurun."

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Yok."
Mahkeme Bakanl: "Cevap olabilir diyorsunuz yani bu kapsamda."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Eve!."

Sanlk l;:etin Dogan: "Milli Mutabakat HOkOmeti gOndeme gelir mi boyle bir durumda bu
hOkOmet olamadlglna gore yani meclisin tasnif edecegi, meclisin ey yapacagl bir hOkOmetin
gOndeme gelmesi soz konusu olur mu? Yani onu soruyorum."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "$imdi efendim yani bu konuya net olarak bir ey soyleyemem.
$undan soyleyem m. Olaym siyasi boyutu var."

Sanlk l;:er

Tanlk Y

Sanl

eme

!t
<

Dogan: "Olay zaten siyasi. Boyutu degil tamamen siyasi.
uyOkanlt: "Siyasi boyutu."

n: "l;:
.. OnkO hOkOmeti meclis meclise (bir kelianlallamadl.)"

ani: "Peki bu gorOOnO belirtti. Baka soruya

an:'" Evet senaryo da bu. Olay senaryo da

gelim."

ni 0 gOnkO olayla;$ii bu.

sorumu tekrar eliyorum."
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Mahkeme Bakam: "$imdi ben soruyu da gevirdim. 0 gOnkO sizin senaryo kapsammda
dOonceniz ama 0 senaryonun siyasi boyutuna gore degiir olarak bir cevap verdi."
Tanlk Yaar BOyOkaml: "Eve!."
Mahkeme Bakam: "Daha fazla zorlamayahm isterseniz."
Tamk Yaar BOyOkaml: "Tabi eve!. Baka bir yapacaglm yorum yok."

Sanlk <;:etin Dogan: "Pekala imdi ortada fol yok yumurta yokken bir eyler gorOOyoruz
diye Saym Savclmlz siz yokken bir laf ettiler yani. Yani hig ig tehditle ilgili bir konu yok. GOIiOk
gOlistanhk ortahk. 0 durumda biz zaten folluk ve yumurta glktlktan sonra tertip mi almz? Bunlar

glkmadan ewel olaslhgl, olabilecek olaylarr dOOnerek senaryolar hazlrlamaz mlYlz? Senaryoyu
hazlrlamayl sorumlulugu ordunun mu, yoksa Kara Kuwetlerini miT
Tamk Yaar
ordunundur tabi ki."

BOyOkanl1:

"$imdi

senaryoyu

hazlrlamak

aldlgl

direktif

gergevesinde

Samk <;:etin Dogan: "Ve bOyle bir senaryonun mevcut durumu u andaki durumu mu
yansltlr, yani yoksa olabilecek meydana gelebilecek olaylarr ortaya koyar miT

--

Tamk Yaar BOyOkaml: "Zaten ben oyle soyleyeyim efendim. $imdi 99'dan itibaren
Genelkurmay Bakanllgl bir direktif yaymladl. Harp oyunu ve bu tOr eyleri jenerik olarak
oynamaya baladl. <;:OnkO jenerik olmayan olaylarda bilgi slzmasl her zaman igin mOmkOndOr.
Yani bir plam ahr bu planl aynen oynarsamz bu tehlikeli bir eydir.
Sanlk <;:etin Dogan: "Eve!."
Tanlk Yaar BOyOkaml: "Ha 0 dar gergevede tabi ki incelenir, analiz edilir. Ama haritalar
dahil, haritalar dahil Olke isimleri dahil hepsi jeneriktir artlk. Yani bir Yunan ismini gormezsiniz,
bir Rus ismini gormezsiniz."

Mahkeme Bakanl: "Bakm yani bu ekilde mOstakii konumalar olmuyor. Tamgm dedigini
de anlayamlyorum. Bir mOsaade edin size de soru sorarsmlz. Buyurun."

Tamk Yaar BOyOkanl1: "DolaYlslyla jenerik senaryolarda da bir senaryo yazilir. Tabi ki
mevcut duruma gore bir senaryo yazllmaz."
Sanlk <;:etin Dogan: "Mevcut duruma gore."
Tamk Yaar BOyOkaml: "Neyi denemek istiyorsunuz, nereye varmak istiyorsunuz?"
Sanlk <;:etin Dogan: "Evet yalmz u bir evet tabi ona gore."
Tamk Yaar BOyOkaml: "Bunu deneyecek bir senaryo yazlhr."

..

Samk <;:etin Dogan: "Malum Yaar Paa bir anti parantez bir yanh anlamayl onlemek igin
dogru mu, yanh ml diye (bir kelime anlallamadl.) Plan gahmasl bir plan oldugu igin gergek
isimler soz konusudur. Jenerik gahmalar harp oyununda ve plan tatbikatlarrndadlr."
Tamk Yaar BOyOkanl1: "Tabi."
Samk <;:etin Dogan: "Bunu da size teyit ettirmi oldum."
Tamk Yaar BOyOkaml: "Dogru, dogru."
Sanlk <;:etin Dogan: "$imdi ig tehdit meselesinin gorOOlmesi de bir geri bolge emniyeti
gergevesinde gorOOIOr mO bir ordu plan seminerinde gorOOlmez miT
Tanlk Yaar BOyOkaml: "$imdi biraz once de ben Saym Bakan sordugunda cevap
vermitim. Geri bolge emniyeti dersek ona yani askeri termonilojideki yeri geri bolge emniyeti
tabi ki gorO0I0r."
Samk <;:etin Dogan: "Evet eve!. $imdi baka bir. Evet buyurun."

Tanlk Yaar BOyOkaml: "Geri bOlgeniz emniyet dediyse ileri d
e yapacaksmlz."
Sanlk <;: 'n Dogan: "Tabi gayet tabi. $imdi biraz ewel so
diginiz 5442 Saylh Kanu
maddesini soyl
edi'. II Idaresi Kanununa gore zaten geri olgede emniyet tedbirleri.
slklyonetim 01
• zaman tabi 5447'nin 1402 Saylh kanunu gl
r."
Tan

ar BOyOkaml: "Tabi 0 ayrr."
oganalesef tabi 5442 Saylh Kan

. ----<'"akanhgl

ile

Genelkurmay arasmda

=t:Y= \ill
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detayiandlrlimasl iyin amir hOkOm var. Protokol yaplhr diye bu protokol iptal edilmitir. Bunu ben
anlaml degilim ve."
Salonda soz almadan konuanlar oldu. Anlallmadl.

Sanlk <;:etin Dogan: "Bu ayn bir konu yani bunu anti parantez olarak belirtiyorum."
Mahkeme Bakam: "Sorulara, sorulara varsa devam edelim sorulannlz."
Samk <;:etin Dogan: "Birde son sorum. Eve!. Seminerde Ozerinde slk sik durulan bir konu
var bunu da yok sanlyorum yaklndan bilirsiniz. Belli bir duruma mOnhaslr olarak mr verilir,
durumlar degitirilir ozel durumlar verilir mi?"

Tanlk Yaar BOyOkamt: "Verilir eve!."

Sanlk <;:etin Dogan: "Evet ozel durumlarda ey de."
Tanlk Yaar BOyOkamt: "Yani neyi ineelemek istiyorsanlz?"
Samk <;:etin Dogan: "Eve!."
Tamk Yaar BOyOkamt: "Nereye varmak istiyorsamz ona gore durumlar yaplhr. Halta plan
tatbikatl veya eylere de bun lara ara durum diyoruz.

Bu yeitli veyhelerini ineelemek iyin

uygulanan bir metottur Silahh Kuvvetlerde."
...

Samk <;:etin Dogan: "Bir anlamadlgmlz konu vardl. Bu slklyonetim konusu ile ek gorev
sayllmamah diye."
Tamk Yaar BOyOkamt: "Eve!."
Samk <;:etin Dogan: "Konuma metninde vardlr o. Yani bant yozOmlerinde ne amayla
soylendigi vardlr."
Tanlk Yaar BOyOkamt: "Tabi ben sadeee."
Sanlk <;:etin Dogan: "Oradan baklhrsa bunu herkes yok iyi anlar. Orada niyin boyle
soylendigini, 0 benim taraflmdan soylenmitir. Arkadalmlz not aldlgl iyin esas sonuy raporu
ordunun gonderdigi sonuy raporu. Bu gozlemei raporudur. GordOklerini tespit etmitir. TeekkOr
ederim."
Mahkeme Bakam: "Buyurun."
Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "Bakamm bunun devaml olarak hemen bir soru
sormak istiyorum da."
Mahkeme Bakam: "Buyurun. MOsaade ederseniz Savel Bey sorsun. Konuyla baglanllh
oldugu iyin siz oturabilirsiniz."

...

Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "imdi <;:etin Dogan'm Milli Mutabakat HOkOmeti ile
ilgili olarak, imdi bu olaylar Ozerine olaylar ylklyor senaryoya gore. Bakanlar Kurulu, Milli
GOvenlik Kurulunun tavsiyesi ile slklyonetim ilan ediyor. Ve karar resmi gazetede yaymlanarak
aym gOn Millet Meelisinin onayma sunuluyor. Aneak meelis Oye yeterlilik saYlslna ulaamadlgl
iyin slklyonetim karan onaylanamlyor. Bu onaylanmazsa meelis toplanamlyorsa bu Milli
Mutabakat HOkOmetini 1. Ordu mu kuraeak aeaba?"
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Anlayamadlm efendim."
Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "Milli Mutabakat HOkOmetini kim kuraeak. Meelis
toplanamlyor. 1. Ordu mu kuraeak aeaba?"
Tamk Yaar BOyOkanlt: "oyle mi diyorsunuz."
a Milli
Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "Yani meelis yoksa, meelis topla
Mutabakat HOkOmetini kim kuraeak?"
Mahkeme Bakam: "Aylklama getiririz."
lis
Tamk Y ar B" "kamt: "imdi tabi yok bu kanlk bir durum y
toplanamlyors
. rsunuz degil mi efendim?"

Cum

ediliyor

Mol 

yet Savelsl Sava Klrba: "Milli Mutabakat tkOmetinin kurulmasl tSiYe

n sonund

. di ite bu geliim bu ekilde plana ore meelis toplanamly6rs Milli

HO . '1;'; '''m; o;;:,;::: 1 0CGX m; '''yo<. ",sol yaplyo ,.
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Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Tabi ki olmaz. Tabi ki olmaz. Yani meclisin gorevini 1. Ordu
Ostlenemez yani. 0 kllanm tabiatma ayklrl."
Cumhuriyet Savclsl Sava Klrba: "Peki nasll kurulacak?"
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Yani oyle bir ey de dOOnOlemez zaten benim anlaYIlm bu."
Sanlk <;:etin Dogan: "Mikrofona konumadlgl iin anlallamadl."
Mahkeme Bakanl: "<;:etin Dogan mOsaade edin. Bakm imdi hep beraber dinliyoruz.
Herkes konuyu daha soma toparlar IOtten."
Cumhuriyet Savclsl Sava Klrba: "Ben sizin soylediklerinizden ok gOzel eyler
anhyorum. Anlayan da herkes anhyor burada siz merak etmeyin."
Mahkeme Bakanl: "Bakm bakm karlhkh."
Cumhuriyet Savclsl Sava Klrba: "Ben anlayacaglml anhyorum. Siz konuurken de ben

..

hi konumuyorum. Yani bir ogrenemediniz susmaya bir bakasl konuurken."
Mahkeme Bakanl: "Tamam. imdi siz alklamanlZI yaptlnlz. Savcl Bey de bir soru
sordu. Biz ilk bata."
Sanlk <;:etin Dogan: "Mikrofona konumadlgl iin anlallamadl."
Mahkeme Bakanl: "Siz oyle degerlendirebilirsiniz. Savcl Bey de soru sordu."
Sanlk <;:etin Dogan: "Mikrofona konumadlgl iin anlallamadl."
Mahkeme Bakanl: "MOsaade edin. Onunla ilgili de tanlglmlz dOOncesini soyledi.
Buyurun Ayhan Ta bir soru soracagml soyledi."
Sanlk Ayhan Ta: "Saym Komutanlm ho geldiniz."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "TeekkOr ederim Ayhan."

Sanlk Ayhan Ta:
donemin

Kara

Kuwetleri

"Iddianamede
Komutanl

bizi

sulayan

Orgeneral

Ayta

iddianamede darbe teebbOsOnOn
Yalman

tarafmdan

onlendigi

ifade

edilmektedir. Donemin Genelkurmay 2. Bakanl olarak ve Saym Kara Kuwetleri Komutanl

Orgeneral Ayta Yalman'la dirsek temasmda ahan bir makamda bulunmanlz itibariyle, boyle
bir onleme giriiminden haberiniz oldu mu, eger siz boyle bir olaydan haberdar olmadlysanlz
bulundugunuz makam itibariyle boyle bir olaya mullali olmamanlz mOmkOn mOd Or?"

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Gayet tabi mOmkOn. Bu onOme gelirse mullali olurum. OnOme
gelmezse mullali olmam.

..

Sanlk
Tanlk
Sanlk
Tanlk

Ayhan Ta: "HaYIr. Ayta Paanm onleme hareketini hi duydunuz mu?"
Yaar BOyOkanlt: "Hi oyle bir ey duymadlm."
Ayhan Ta: "Onu ogrenmek istiyorum. TeekkOr ederim."
Yaar BOyOkanlt: "Estagfurullah."

Sanlk Ayhan Ta: "Ikinci sorum. <;:etin Dogan Paamlzm onderliginde planlanan sozde
efendim darbe planlnl gorOtOgOmOz seminerden sonra takriben 4.5-5 ay soma Kara Kuwetleri
Komutanlmlz henOz gorevde, zatlalinizde ura Oyesisiniz gorevdesiniz. Ve Agustos aYI
ura'smda atamalar oluyor. 1. Ordudan atamalar ve terfiler. 5. Kolordu Komutanl Korgeneral
OkrO Sanllk Orgenerallige terti ediyor. Ve devletin en gizli noktalanna Milli GOvenlik Genel
Kurulu ile Milli GOvenlik Genel Kurulu Sekreterligine atanlyor. Ben 15. Kolordu Komutanhgmdan
daha bOyOk bir kolorduya 6. Kolordu komutanhgma atanlyorum. 52. llrhh TOmen Komutanl
TOmgeneral Metin Yavuz Yalm Korgeneral oluyor ve Genel Kurmay Harek

atanlyor. 3. Kolordu Komutanl Orgeneral, u anda Orgeneral Ergin s=:aygun.mUkafaten mOkafat
olsun diye, oyle addediyoruz. Nota'daki dl goreve atanlyor. Ordunun ha
at bakanl."
Tanlk aar BOyOkanlt: "Ayhan Paa bir ey anlamadlm. M afat olsun diye Nato'ya
atanmak diye ir
yim tanimamaktaYlm."
San I
an Ta: "HaYlr yani dl goreve atanlyor."
T
Yaar BOyOkanlt: "DI goreve atanlyor."
nlk Ayhan Ta."
anlk Y,*arBlfyOkanlt: "Tabi dl goreve mOkafat olarak atanmaz ki
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Sanlk Ayhan Ta: "Peki efendim dOzeltiyorum. DI goreve atamyor. Bu planlamayl
yapacak olan ordunun Harekat Bakam Albay 0 tarihte SOha Tanyeri terti ediyor Tuggeneral
oluyor. Erkal Bekta Kara Kuvvetleri Komutanmm Harekat Bakam oluyor. Bu sizce dogal bir
olay mldlr, boyle darbeyi planlayan kii1erin ve onu onledigini iddianamede ogrendigimiz Kuvvet
Komutamnm bu atamayl onaylamasl ve bu atamaya ve terfileri olur vermesi uygun mudurT
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Tabi Ayhan Paa ae;:lke;:a ifade edeyim. Atamalar kendi kanunlan,
yasalara gore yapilir. Bir kii terti etmise korgeneral olmusa tabi ki bir onceki gorevinden daha
yOksek bir goreve atamr."
Samk Ayhan Ta: "Komutamm unu ifade edebilir misiniz?"
Tamk Yaar BOyOkanlt: "Ben burada."

Sanlk Ayhan Ta: "Darbeye teebbOsle sue;:lanan kiiler u mOkafata, bu terti mOkafatma
ugrarlar miT

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Ben tekrar mOkafat sozOne katllmlyorum."
Sanlk Ayhan Ta: "Terfi mOkafatbr efendim."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Ve benimsemedigi soyIOyorum."

.....

Mahkeme Bakam: "Evet Saym Tanlk unu demek istiyor benim anladlglm kadanyla."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Savcmm iddianamesi bir iddianamedir."
Sanlk Ayhan Ta: "Evet."
Tamk Yaar BOyOkanlt: "Mahkeme karan degildir."
Samk Ayhan Ta: "Degil tabi."
Mahkeme Bakam: "Ben oyle bir."
Tamk Yaar BOyOkanlt: "Atamalarda kendi kanunlanna gore yasalar c;:ere;:evesinde yapilir.
Bu atamalar. "

Sanlk Ayhan Ta: "Aytae;: Yalman Paam tertii ettirir miydi, Askeri $ura'da bu konu

gOndeme gelmez miydi? Ogrenmek istedigim nokta bu."

Tamk Yaar BOyOkamt: "YOksek Askeri $ura atamalarla hie;: i1gilenmez."
Samk Ayhan Ta: "Tertilerle."
Tamk Yaar BOyOkamt: ''Tertiler ile i1gilenir."
Samk Ayhan Ta: "Terti ettirir mi? Darbeye teebbOs eden."
Tamk Yaar BOyOkamt: "YOksek Askeri $uramn elinde mahkeme karan ml var ki a bu

.,

darbeye teebbOs etmi."
Samk Ayhan Ta: "Evet bir baka."
Tamk Yaar BOyOkamt: "Onlar terti ettigi zaman."
Samk Ayhan Ta: "Bir baka soruya gee;:iyorum. Anladlm. Bir baka soruya gee;:iyorum.
Zatlaliniz Agustos aymda 2003 Agustos aymda ordu komutanllgma atandmlz."
Tamk Yaar BOyOkamt: "Evet."
Samk Ayhan Ta: "Saym donemin Kara Kuvvetleri Komutanl."
Tamk Yaar BOyOkamt: "2003 evet."
Samk Ayhan Ta: "2003. Saym donemin Kara Kuvvetleri Komutanl Aytae;: Yalman."
Tamk Yaar BOyOkamt: "Evet."
Sanlk Ayhan Ta: "Sizi 0 goreve gonderirken."
Tamk Yaar BOyOkamt: "Evet."

/

Samk Ayhan Ta: "Yaar Paa, bak oralarda bir ey oluyor ))elki senin haberin yoklur,

sizin haberini yoktur. Ben onu onledim aman dikkatli 01 bu orduyo/gibi herhangi bir ey soydi
mi?"

aar BOyOkamt: "HaYlr kesinlikle haylr. Kesinlikle hYIr."

Ayhan Ta: "?Jl04 yllinda zatlaliniz ordu komutam ien bir plan semi
e;:

t---

aar BOyOkamt: "HaYlr, egitim se,mineri yaptlm ben."
62

T.c.lsTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK 250 MADDESIILE YETKiLi ) CELSE TARIHi
02.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:90 Sayfa:63

Sanlk Ayhan Ta: "Egitim semineri yaptmlz."

Tamk Yaar Buyukanlt: "Geni kapsamh bir egitim semineri, Kara Kuwetlerinin direktifine
uygun olarak egitim semineri yaptlm."

Samk Ayhan Ta: "Bu egitim seminerinin balanglcmda bir onceki yll yapllml seminerin
sonUl;;lan ve 0 seminere yapllan, sonue;:lara yapllan ilemler acaba arz edildi mi?"
Tanlk Yaar Buyukanlt: "HaYlr akhmlza bile gelmedi. 0 seminer baka bir ey egitim
semineri farkh bir ey."

Samk Ayhan Ta: "Ogrenmek istedim, teekkur ederim."
Tanlk Yaar Buyukamt: "Egitim semineri uzerinde ey yaptlk."
Samk Kadir Sagdle;:: "Saym Komutanlm ho geldiniz."
Tanlk Yaar Buyukamt: "Teekkur ediyorum Kadir Paa."

Samk Kadir Sagdle;:: "Komutamm az once beyammzdan ogrendik ki bu sahte oldugunu
bizlerin iddia ettiQi iddianamede yer alan balyoz, suga, oraj, e;:araf gibi bu tip planlan ne 0
donemde ne de sonrasl gormediniz. Emekliliginiz somas I basmdan duydunuz."
Tanlk Yaar Buyukamt: "Basmdan, basmdan gordum. Hie;: yani bir yerde konuuldugunu
....

da duymadlm, gormedim de."

Samk Kadir Sagdll;;: "Anlalldlm komutanlm."
Tamk Yaar Buyukanlt: "Emekli olduktan soma basma ne kadar yansldl ise Kadir Paa 0
kadar biliyorum."

Samk Kadir Sagdle;:: "Anlalldl komutanlm. Bu sahte planlardan sahte suga ben 0
donemde 2. Bakandmlz emrinizde Yunanistan Klbns Daire Bakam idim."
Tamk Yaar Buyukanlt: "Evet."
Samk Kadir Sagdle;:: "Sahte suga ile ilgili 2 klsa sorum var efendim. Bir tanesi; bu sahte
suga plamnm sahteciler gemilerini unutmular. Gemileri ve gorev bolumu olmayan bir plan ile
muhaslm ulkeye ka1 deniz harekatl icra edilebilir miT
Tanlk Yaar Buyukamt: "HaYIr."
Sanlk Kadir Sagdle;:: "Ancak bakanhgmlz ve sonraki komutanhk gorevinizde size hie;:
boyle bir plan sunuldu mu?"

Tanlk Yaar Buyukanlt: "HaYlr, gormedim."

Samk Kadir Sagdle;:: "ikinci sorum Saym Komutamm. 0 donemde malumunuz Annan
plam ve Klbns gorumelerinin e;:ok yogun oldugu donem."
Tamk Yaar Buyukanlt: "Evet."

..

Samk Kadir Sagdle;:: "Ben hatta gunluk seviyede DIileri Bakanhgma gidip gelimeleri
ahp sizlere ve Saym Komutammlz Hilmi Ozkok'e arz ediyordum."
Tamk Yaar Buyukamt: "Evet."

Samk Kadir Sagdle;:: "Ben 0 donemde Donanma Komutam olan Saym Ozden Ornek

komutanm

Deniz

Kuvvetleri

Komutamm

atlayarak

Saym

Genelkurmay

Bakammlz

Hilmi

Ozkok'u atlayarak ve sizi atlayarak bana direktif vermesi ve sizin karargahmlzda sozde suga i1e
i1gili genel sekreterligin haberi olmadan, sizlerin haberi olmadan sizin istihbaratlmza ragmen,

guvenliginize ragmen bir toplantl yapmam mumkun mu komutamm? Boyle bir toplantl duydunuz
mu?"

Tamk Yaar Buyukanlt: "Olmaz tabi haYIr. Duymadlm da mumkun de degil."
Samk
dir Sagdle;:: "Sagolun komutamm."
Samk u
anyeri: "Saym Bakamm ben az once anlallmay
istiyorum m"
de ederseniz. Saym Komutamm ho geldiniz."
T
Yaar Buyukamt: "Teekkur ederim Suha Paa."

oruyu tekrar sori

.
.
." aTanyeri: "aym Komutamm genera! ve miral teleri hangi makamda kimler
a ¥1  arar venllr general, amlral terfilenne?

.. :'ar Buyukamt: "$imdi general ve amirallerin atamalan h

?

/
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Sanlk SOha Tanyeri: "Tertilerine."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Terti."
Sanlk SOh a Tanyeri: "Atama degil, tertilerini soruyorum."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Tertiler oyle."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yani bir kiinin general olmasma veya bir genera lin bir ost rutbeye
yOkselmesine nerede, hangi makamda karar verilir?"
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Yuksek Askeri $uarada karar verilir."

Sanlk SOha Tanyeri: "Genelkurmay, kuvvetler bu ie dahil midir?"
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "$oyle tabi Genelkurmay'da oturup sadece Genelkurmay tek
bama terti planl yapmaz."
Sanlk Suha Tanyeri: "Evet."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Kuvvetler i1e birlikte yallIr."
Sanlk Suha Tanyeri: "Kuvvetler ve Genelkurmay mOterek karar verirler."

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "MOterek yalllr tabi mOterek yalllr ve i Ocak aymdan balar
Agustos'a kadar devam eden bir sOreytir."

Sanlk Suha Tanyeri: "Evet."

•

Tanlk
Sanlk
Tanlk
Sanlk

Yaar BOyOkanlt: "Yani ben aynca Genelkurmay'da."
SOha Tanyeri: "$imdi Saym Komutanlm iddianamede."
Yaar BOyOkanlt: "General amiral ube mudOrlOgO de yaptlglm iyin."
SOha Tanyeri: "Evet."

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "$ura hazlrllklannl yOruten bir ubedir oraSI, onemli bir ubedir."

Sanlk SOha Tanyeri: "Iddianamede komutanlm."

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Bende eskiden oyle zannederdim. Yani komutan oturuyor."
Mahkeme Bakanl: "Cevabl bitirsin, buyurun."

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Tertileri yaplyor, ura'ya gotOrOyor yok oyle bir ey. Ben 10 tane
ura'ya girdim. 4 senesi albay olarak, geri kalanl orgeneral olarak. $ura'da kalp krizi geyirenler,

orgeneraller gordOm. Bu kadar tartlma olur yani. Oyle tabi."
Santk SOha Tanyeri: "Anladlm."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Bir taraftan terti yaparken bir taraftan kafanlzm arkasmda atama

da olacak. Yani A ahsml terti elliriyorsanlz kafanlzm bir yerinde bu hangi gorevde baanll olur
diye de dOOneceksiniz. Paralel gidecek."
Sanlk SOha Tanyeri: "Demek ki kiiler irdeleniyor komutanlm, terti ellirmek iyin."

Tanlk Yaar Buyukanlt: "Inceleniyor tabi incelenmez mi."

...

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Halla ben baka bir ey soyleyeyim."

Sanlk Suha Tanyeri: "Iddianamede komutanlm. Komutanlm iddianamede bu 1. Orduda
sozde darbe giriimini Genelkurmay Bakanlmlz ve kuvvet komutanlmlzm engelledigi ifade
ediliyor. Yani boyle bir giriime teebbus edilmi ancak Genelkurmay Bakanl Kara Kuvvetleri
Komutanl aldlgl tedbirler ile bu girii, bu teebbusu engelledigi iddia ediliyor."

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Iddia ediliyor."
Sanlk SOha Tanyeri: "Iddia ediliyor."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Evet."

--------

Sanlk Suha Tanyeri: "$imdi sorum devam edecek. $ayet Genel rmay Bakanlmlz ve
kuvvet kom
nI
1. Orduda bir darbe teebbOsO oldugunu biliyorla se bu karargahta gorevli
veyahut da
. Iklerde gorevli yani buna teebbOs etmi kiileri terti ettirirler miydi?"
T
aar BOyOkanlt: "Terti ellirmek degil haklarmda yasal i lem yapmalan gerekir."
alkl se
au.
s"

anyeri: "Tekrar bunu, arkadalar."

da soz almadan konumalar oldu.

CY
/7
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Mahkeme Bakam: "$imdi ugultuyu keselim bakm zaman da deQerli bugOn. Cevap verdi.
Baka bir ey var ml?"

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki komutamm teekkOr ederim, teekkOr ederim Bakamm."
Mahkeme Bakam: "Buyurun, $ule hammm mikrofonunu ayallm."
Bir klslm samklar mOdafii Av. $ule Nazlloglu Erol: "Saym Yaar Paaya bir sorum var.
Paam 1. Ordu Komutam olarak hangi tarihte tayin oldunuz? 1. Ordu Komutanligma hangi
tarihte."

Tanlk Yaar BOyOkamt: "Atandlm."
Bir klslm samklar mOdafii Av. $ule Nazlioglu Erol: "Atandmlz evet?"
Tamk Yaar BOyOkamt: "2004 AQustos aymda katlldlm."
Bir klslm samklar mOdafii Av. $ule Nazlioglu Erol: "2004 AQustos aymda."
Tamk Yaar BOyOkamt: "Eve!."

Bir klslm samklar mOdafii Av. $ule Nazlioglu Erol: "$imdi 5-7 Mart 2003'te boyle bir
seminer orada yaplldl."

Soz almadan konuuldu, anlallamadl.

""

Bir klSlm samklar mOdafii Av, $ule Nazlioglu Erol: "2003 Evet, biliyorum 2003, Atanma
tarihi 2004 eve!. 2003 mO 2004 mO atandlmz?"

Tamk Yaar BOyOkamt: "2004 AQustos ba1 yani."
Bir klslm samklar mOdafii Av. $ule NazlioQlu Erol: "2004 AQustos bamda ml atandmlz,
2003'te mi atandlmz?"
Tanlk Yaar BOyOkamt: "2004'te,"
Soz almadan konuuldu, anlallamadl.

Bir klslm samklar mOdafii Av. $ule NazlioQlu Erol: "Kendisi 2004 Agustos diyor."
Mahkeme Bakanl: "Yanli."
Tamk Yaar BOyOkamt: "Pardon, pardon."
Mahkeme Bakanl: "Yanli anlalldl."

Tamk Yaar BOyOkamt: "OzOr diliyorum 2003 AQustos'unda atandlm."
Bir klSlm samklar mOdafii Av. $ule NazlioQlu Erel: "$imdi."
Tanlk Yaar BOyOkamt: "2003,"

Bir klslm samklar mOdafii Av. $ule NazlioQlu Erol: "$imdi Saym BOyOkamt 2003 Agustos
aymda 1, Orduya atandmlz."
..

Tamk Yaar BOyOkamt: "Evet."
Bir klslm samklar mOdafii Av,

$ule

Nazlioglu

Erol:

"Yani

bu

plan

seminerinin

yapllmasmdan yaklalk 5 ay sonra atandmlz."

Tamk Yaar BOyOkanlt: "Eve!."
Bir klslm samklar mOdafii Av. $ule NazlioQlu Erol: "Her ey yok sleak."
Tamk Yaar BOyOkamt: "Eve!."
Bir klslm samklar mOdafii Av.

$ule

Nazlioglu

Erol:

"Siz

oraya

komutan

olarak

atandIQlmzda."

Tamk Yaar BOyOkamt: "Eve!."
Bir klslm samklar mOdafii Av.

$ule Nazlioglu Erol:

"Ve i1erleyen gilAIerde-a

atandmlz ilk 1 ayda ne oluyor ne bitiyor diye herhalde bir yoklama yaplyoruniJz gittiQiniz yerde.

Tamk Y ar BOyOkamt: "(birkay kelime anlallamadl)."
Bir klSI

Tanlk

B'

s

/

ar mOdafii Av. $ule NazlloQlu Erel: "Hiy boyle b' darbe plam hazlrlandl."

ar BOyOkamt: "Ne (birkay kelime anlallamadl) ani madlm."

1m samklar mOdafii Av. $ule NazlloQlu Erol: "Boyle bir oylenti duydunuz m.u?"
Ik Yaar BOyOkamt: "Duydum duydum tabi yoklama yaprli "

OldU,"
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Bir klslm samklar miidafii Av. $ule Nazlloglu Erol: "HaYlr bir dakika soziimii yanh
anhyorsunuz."
Mahkeme Bakam: "Bakm."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "$u normal eyi bana verir misiniz ya,
verir misiniz bir dakika. "

Mahkeme Bakanl: "Bakm duymada problem yaamyor."
Bir klslm samklar miidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "$imdi paam unu soruyorum."
Mahkeme Bakam: "Biraz sessiz olahm, sorular anlallsm ki yanh anlamlar
Ikanlmasm."
Bir klslm sanlklar miidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "$imdi bir dakika arkadalar miisaade
eder misiniz? Yorum degil, net bir soru soracaglm, biraz sabredin. Paam unu soruyorum."
Tamk Yaar Biiyiikamt: "Evet 2003 Agustos'unda katlldlm."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "2003 Agustos aymda

1.

Ordu

Komutanl olarak atandmlz degil miT
Tamk Yaar Biiyiikanlt: "Evet."

--

Bir klslm sanlklar miidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Giizel. 5-7 Mart'ta bu seminer
yapllmltl. Olaslhgl en yiiksek plan semineri yapllmltl."
Tamk Yaar Biiyiikanlt: "Evet."
Bir klslm sanlklar miidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Neyse tehlikeli senaryo artlk
kantlrmaym onu. Siz ordu komutam olarak atandlgmlzda hi kulagmlza boyle bir darbe planl
yaplldlgl, bunun 0 seminerde tartllldlgl yaniinde herhangi bir dedikodu, duyum kulagmlza geldi
miT
Tamk Yaar Biiyiikamt: "HaYlr duymadlm. Haylr duymadlm, ne de oyle bir bilgi arz
edildi."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. $ule Nazlloglu Erol: "Olsa idi duyardmlz degil miT
Tanlk Yaar Biiyiikamt: "Bilmiyorum, soylerlerse duyanm, soylemezlerse duymam."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Peki, giizel, giizel. Bir ey daha
soracaglm. Bakm."
Tamk Yaar Biiyiikamt: "Am a hi kimse de boyle gelip."
Bir klslm sanlklar miidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Bakm, bir ey soyleyecegim."
Tamk Yaar Biiyiikamt: "Burada darbe plam yaplldl filan diye ben bunlan."

--

Bir klslm samklar miidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Mutlaka."

Tamk Yaar Biiyiikamt: "Hayal bile edemiyorum."
Bir klslm sanlklar miidafii Av. $ule Nazlloglu Erol: "Paam bakm bu kadar insan 1 ylldan

fazla sOredir tutuklular. Ve ciddi bir slkmtl var burada. Insanlar nerede ise tasfiye olma
aamasmdalar, 0 noktaya geldiler. 0 nedenle soruyorum detayla paam."
Tamk Yaar Biiyiikamt: "Evet dinliyorum."
Bir klslm sanlklar miidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Olsa idi, olsa idi bu kadar kiiyi
ilgilendirdigi soylenen sozde darbe plan Ian duymaz mlydmlz?"
Mahkeme Bakam: "Cevap verdi, cevap verdi. Tekranna gerek yok. Buyurun."

_

Tamk Yaar Biiyiikamt: "Ben bu sorunuza ne cevap verecegimi alka bilmjyerlJffiYani."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Duymadlm dersiniydUydum dersiniz."

Tamk Yaar Biiyiikamt: "Duymadlm dedim ama."
Bir kl!'lm sanlklar miidafii Av. $ule Nazlloglu Erol: "Duyar,
dersiniz."

Mahl('eakanl: "$imdi aym soruyu dolatlrip baka yerdE(n gelmeye gerek yok."

Tcurft("Yaar Biiyiikamt: "Dedim, duymadlm dedim."

line Bamam. Buyurun Behzat Bey."

__ .. Ik Beht3lBalta: "Ho geldiniz komutamm."
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Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Sagol Behzat Paa."
Sanlk Behzat Balta: "Az once soru soruldu ancak bir klsa bir alklamaya mOteakip ben de
aynl mealde bir soru sormak istiyorum. Bu TOrk Silahh Kuwetlerinin stratejik seviyedeki birlikleri
olan ordulann, donanmanln ve Taktik Hava

Kuwetlerinin

harp oyunu

plan tatbikatl, plan

semineri benzeri kl allmalan kapsamlnda ve yllda

1 kez yaptlgl faaliyeti Genelkurmay
Bakanhgl planlar. Dolaylsl ile bu faaliyetlerde bizzat bu faaliyetler mOterek faaliyetlerdir. Yani
kara, deniz, hava, jandarmayl ilgilendirir. Bu faaliyetleri emreden makam da beraberinde diger
kuvvet komutanlan ile bu faaliyetlerin icraslna fiilen TOrk Silahh Kuwetlerinin geleneginin bir
geregi olarak katlhrlar. Katllmadlklan zamanlar istisnadlr. Huzurlarlnda icra edilen bu
faaliyetlerde faaliyetlerin sonunda kalkarlar faaliyetler ile ilgili bir de kritik yaparlar. Bu
faaliyetlerin son safhasl da kritiktir. Sirasl ile kuwet komutanlan ve Genelkurmay Bakanl da

orada direktif verir. Bu faaliyetlere ka!llan gozlemcilerin birinci gorevi de bu faaliyetlerde tespit
ettikleri bu komutanlann emirlerini dOnOte karargahlannln amiri olan kurmay bakanlanna ve

...

kendi komutanlanna, bakanlanna arz etmektir. Burada tartlllan rapor tatbikat sonu raporu
degildir. Gozlemci sonu raporudur. imdi sorumu soruyorum. ayet Sayln Genelkurmay
Bakanl da 1. Ordu seminerine ka!llml olsa idi diger kuwet komutanlan ile beraber ve
seminere Genelkurmay'dan katllan gozlemcilerde ka!llml olsalardl, Genelkurmay Bakanl 0
seminerde kritigini de yapsaydl. DonOte size sunacaklan gozlemci raporunu siz yine adli
personele inceletip Genelkurmay Bakanlna arz edecek miydiniz?"
Tanlk Yaar BOyOkanll: "imdi ben toparlayaylm Behzat Paa da yanh bir ekilde
algi lama olmasln. imdi Genelkurmay Bakanl, kuvvet komutanlan tatbikata kaliidl degil mi?"
Sanlk Behzat Balta: "Eve!."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Tatbikat bitti, sonunda komutan veya komutanlar tatbikatln
kritigini yaptllar. Gozlemciler raporlannl hazlrladllar. Genelkurmay Bakanl katlldlysa tatbikatln
kritigini yaptlysa artlk Genelkurmay Bakanlna bir sonu raporu niye arz edilsin degil mi? Arz
edilmez."
Sanlk

Behzat Balta: "Yani burada 2. Bakan taraflndan tatbikat sonu raporunun
Genelkurmay Bakanlna arz edilmesi keyfiyeti kendileri tatbikata katllmad Igl iin bir bilgi
arzlndan oteye bir anlam ifade etmemektedir, onu arz etmek istiyorum."

..

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Kesinlikle dogru."
Mahkeme Bakanl: "Eve!."
Sanlk Nejat Bek: "SaYIn Komutanlm ho geldiniz."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "TeekkOr ederim Nejat Paa."
Sanlk Nejat Bek: "Bilgimiz dogru ise gemi olsun dileklerimi sunuyorum."

Tanlk Yaar BOyOkanll: "TeekkOr ederim."
Sanlk Nejat Bek: "Komutanlm 1. Ordu Komutanhglmlzl yaptlnlz. 1. Orduda bOlgesinde,
istanbul'da Harp Akademileri Komutanhgl var. Bir de GolcOk'te Donanma Komutanhgl var.
Komutanllglnlz slraslnda Harp Akademilerinden herhangi bir personele, herhangi bir akademiye
resmi bir gorev verebilir miydiniz?"

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "HaYlr veremezdiniz. Emir sistemi iinde degildir ki 1. Ordunun."
Sanlk Nejat Bek: "Donanmamlzdan, Donanma Komutanlndan karikatirJizaek ifade

etmek istiyorum. Bana 2 muhrip gonder diyebilir miydiniz?"

/

Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Ne muh."
Sanlk N jat Bek: "Bana 2 muhrip gonder."
Tanlk y a
OyOkanlt: "Diyemeyiz haYIr."
Sanlk
at Bek: "Diyemezsiniz."
T
aar BOyOkanlt: "Yetki yok."
,jat Bek: "Komutanlm sagolun, teekkOr ederim."

:eanl: "Avukat Bey'in aahm.

-

) 1.

\

\ \

\

/

/1
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Bir klSlm samklar mOdafii Av. Mustafa Kavakhoglu: "Saym BOyOkamt seminere katllan
gozlemeilerin gorevleri seminerin iera tarzlnl denetlemek midir, gozlemlemek midir? Bu
faaliyetleri sonueunda ylkardlklart raporlar seminerin gidiatl i1e i1gili yok 15. Kolordu Komutam

dersine yahml, iyi bir sunum yaptl. 54. Tugay Komutanl dersine yahmaml, iyi degildi falan
gibi bir denetim sonueu mu iyerirler yoksa."

Tamk Yaar BOyOkanlt: "$imdi sesiniz daha iyi geldi. LOtten tekrarlar mlslmz sorunuzu?"
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Mustafa Kavakhoglu: 'Tekrarhyorum. Seminere katllan
gozlemeiler seminerin iera tarzlnl denetlemek iyin mi oradadlrlar, gozlemlemek iyin mi
oradadlrlar?"

Tamk Yaar BOyOkanlt: "Ona hemen eevap vereyim."
Mahkeme Bakanl: "Cevablnl."
Bir klslm samklar mOdafii Av. Mustafa Kavakhoglu: "Bunun i1e baglantlll olarak devam
edeeegim."

Tamk Yaar BOyOkamt: "Ismi Ozerinde gozlemei."
Mahkeme Bakanl: "Buyurun."

...

Tamk Yaar BOyOkamt: "Ismi Ozerinde gozlemei ise gozlemlemeye gelir. Denetyi degildir
evet."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Mustafa Kavakhoglu: "Bunlartn bu gozlemleri sonueunda
hazlrladlklart raporlar, verdikleri raporlar iyerik olarak seminere katllanlartn bu semineri bihakkln
iera ettigi ile etmedigi ile ilgili bir sonuylar ml iyerir yoksa bu seminerde ilenen senaryolar
geryek olsa idi bu seminerin ilenmesi sonueunda ortaya ylkan sonuy olarak beni ilgilendiren
yani gorevlendirildigi ube i1e ilgili olarak bu seminer sonueuna bagh olarak Genelkurmay'da bir
taklm degiikliklerin yapllmaslnl iyeren oneri, bilgi hususlartnl ml iyerirdi? Yani sorum u;
diyorum ki."

Soz almadan konuuldu, anlallamadl.
Mahkeme Bakam: "MOsaade edin."
Bir klslm samklar mOdafii Av. Mustafa Kavakhoglu: "SaYIn BOyOkamt onOnOzdeki rapor 1.

...

Ordu seminerinde ilenen senaryolar birebir geryek olsa idi bu seminerin ilenmesinden sonra
bizim Genelkurmay olarak bizden unlar unlar isteniyordu veya bize bunlar bunlar onerildi
eklindeki bir bilgi raporu mudur yoksa bunlar darbe plam hazlrhyorlardl, milli mutabakat
hOkOmeti kurulmaslnl istiyorlar eklinde bir ihbar mektubu mudur?"
Tamk Yaar BOyOkanlt: "$imdi tekrar edeyim. Gozlemeiler tatbikatl gozlemlemeye gider.
Gozlemlerinin sonueunu bir rapor haline getirir ve raporu da ilgili makamlara i1etir. GeneJlikle
gozlemeiler yorum yapmazlar. Yorum yapmazlar. Objektif olarak gozlerler ve izlenimlerini tabi ki
rapora dokerler, raporu da i1gili makamlara gonderirler. Yani olayln ileyi tarzl bu."
Bir klslm samklar mOdafii Av. Mustafa Kavakhoglu: "Yani bir bilgilendirme raporudur bu."
Tamk Yaar BOyOkamt: "Bilgilendirme denebilir evet."
Mahkeme Bakam: "Gozlemlerinin sonuylartm ile Ost komutam bilgilendiriyorlar oyle
anlalhyor."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Mustafa Kavakhoglu: "TeekkOr ederim."
Tanlk Yaar BOyOkamt: "Seminer hakklnda bilgilendirmek. Tabi evet.."
__ .
Bir klslm samklar mOdafii Av. Mustafa Kavakhoglu: "Yani bir ihbar rpekfubu degildir
Yani 1. Ordu (birkay kelime anlallamadl)"

Mahkeme Bakanl: "Peki, konu anlalldl, Avukat Bey. Birkikahk zamammlz kald •.

Bitirebilirsek
Bir k
Ma

itirmeye yahahm buyurun. Kisa klsa sorulartmlz vars

1m

lar mOdafii Av. Haluk Demirklhy: "SaYIn Paa
Bakam: "Isminizi belirtirseniz."

buyurun Avukat Bey.

."

B'
151m samklar mOdafii Av. Haluk Demirklhy: "Avukat H Demirklhy,
burad& abi
biz bugaYI, yarafl blraktlk. Olaslhgl en yOks
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tartllyoruz, bu beni mutlu ediyor, gOzel bir ey eOnkO burada bir SUe yok artlk. Bir sueu
tartlmadlglmlzl dOOnOyorum ve mutlu oluyorum bundan. Sorum da undan; TOrkiye'de
bildigim kadan i1e Ege ordusu 1, 2, 3. Ordu var. Olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo sadeee
2003 ylimda 5-7 Mart'ta ve 1 kere 1. Ordu bolgesi (mikrofon kapall oldugu iein anlallamadl)."
Mahkeme Bakant: "Bu Saym BOyOkantt soruyu ben tekrarlayaylm. Olaslhgl en yOksek
tehlikeli senaryo sadeee 2003 ylhnda 1. Orduda ml tartllldl, baka bir yerde Ornegi var ml?"
Tanlk Yaar BOyOkantt: "Nasll Saym Bakantm."
Mahkeme Bakant: "Olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo 2003 ylhnda 1. Ordu plan
seminerinde mi tartllldl sadeee. Baka bir yerde boyle bir uygulama gordOnOz mO diger 4 ordu
komutanhgmda."
Tanlk Yaar BOyOkantt: "HaYIr."
Mahkeme Bakant: "Yanh ml ifade ettim Avukat Bey."

...

....

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirklhe: "Biraz daha geniletelim oyle efendim.
l;ok uzun Yillar silahh kuwetlerde kaldl. Belki Cumhuriyet tarihinden beri sadeee 2003 ylhnda 5
7 Mart'ta ml silahh kuwetlerde 10m Cumhuriyet tarihinde veya Osmanhyl da dahil edelim.
Olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo bir kere mi gorOOldO? Yani hie olaslhgl en yOksek tehlikeli
senaryo eklinde geri beige emniyet planml ieeren bir eahma."
Mahkeme Bakant: "$imdi konu anlalldl."
Bir klslm santklar mOdafii Av. Haluk Demirklhe: "Ege Ordu Komutantn,"
Mahkeme Bakant: "Tamam."
Bir krslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirkille: "Ege Ordusunda, 1. Orduda, 2. Orduda
daha onee oldu mu?"
Mahkeme Bakant: "Avukat Bey."
Bir klslm santklar mOdafii Av. Haluk Demirklhe: "Siz daha Onee bu konularda seminerler
iera eltirdiniz mi? Kae sefer sayllarml ha!lrlayabilir misiniz?"
Tanlk Yaar BOyOkantt: "Bitti mi sorunuz?"
Bir klSlm santklar mOdafii Av. Haluk Demirk111e: "Bitti."
Tantk Yaar BOyOkantt: "Tamam."
Mahkeme Bakant: "Ne anlamda Avukat Bey."
Bir klslm santklar mOdafii Av. Haluk Demirklhe: "$u anlamda soruyorum efendim."
Tantk Yaar BOyOkantt: "$imdi."
Bir klSlm santklar mOdafii Av. Haluk Demirklhe: "Bu yapllan ilemin rutin bir ilem
oldugunu dOOnOyorum. Defalarea, onlarea kere yaplldlgml dOOnOyorum."
Mahkeme Bakant: "$imdi peki."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirklhe: "Burada sue olmayan bir ey anlatlyoruz."
Mahkeme Bakant: "Anlalldl Avukat Bey tamam."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirklhe: "Ege Ordusu da yapar ml bunu ewela."
Mahkeme Bakant: "Avukat Bey."

Bir klslm santklar mOdafii Av. Haluk Demirklhe: "3. Ordu yapmaz ml, 3. Ordu BOlgesinde."
Mahkeme Bakant: "Sorunuz anlalldl Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirklhe: "Evet."-----
Mahkeme

Bakanl:

"MOsaade

istiyorsunuz Avukat Ramazan Bey?"

ederseniz

1

dakika.

Siz /ne

E" /

konuda

itiraz

etm

Bir klslm santklar mOdafii Av. Ramazan Bulut: "Efendi
soru net degil. Bilgi ve gorgOy,
dayanor. Bilirkii heyetinin gorevi gibi soru soruluyor. 0 yO den soruya eevap."
,- ISlm santklar mOdafii Av. Haluk Demirklhe: "HaYlr ben Sayrn Komutantn daha onee
kenden iera ettigi."
eme Bakant: "Tamam k9flu anlalldl."

\j

/
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Bir klSlm sanlklar mOdafii Av.
anlai?llamadl) katlldlgl".

Haluk Demirklhe,:: "Ordu komutanl olarak (bir kelime

Mahkeme Bai?kanl: "$imdi Avukat Ramazan Bey diyor ki; bu bilirkii?i ile ilgili bir sorudur 0
yOzden de ben soruya iliraz ediyorum diyor."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirklhe,:: "Hie,: alakasl yok."

Mahkeme Bai?kanl: "$imdi sizin lanlk olarak dinlenme amaci ile ilgili olarak 0 soruyu i?oyle
ozetleyelim. Siz tabi ki Harp Okulunda bir Harp Tarihi okuyorsunuz. Daha sonra uzun Yillar
silahh kuwetlerde gerek subay, gerekse Oslsubay olarak gorev yaplinlz. Bu bilginiz kapsamlnda
ya da Genelkurmayda, Kara Kuwellerinde, Orduda gorev yaptlnlz. Bu donem ie,:erisinde olaslhgl
en yOksek lehlikeli senaryoda anlatllan i?ekli ile ya da buna benzer."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirklhe,:: "Eve!."
Mahkeme Bai?kanl: "Bai?ka plan tatbikatlan icrasl gordOnOz mO?"
Tanlk Yai?ar BOyOkanll: "Ben hallrlamlyorum."

Mahkeme Bai?kanl: "Peki."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirklhe,:: "Yani i?unu diyelim 0 zaman olaslhgl."
.....

Mahkeme Bai?kanl: "Peki yani soru cevaplandl itiraz edilen i?ekli ile ben e,:evirerek bu
i?ekilde cevap aid 1m. Anlai?llan daha soru sormak ie,:in."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Demirkllle,:: "Anlai?llamadl herhalde soru."

Mahkeme Bai?kanl: "Ara verecegiz ama CD bitti. CD'yi degii?tirelim konui?maya 1 dakika
ara veriyoruz. CD'yi degii?tirelim bu arada. Ara vermiyoruz aynca ara verecegim. Fakat konu
bOtOnlOgOnOn bozulmamasl ae,:lslndan tanlk ifadesi bitsin ondan soma ara verecegiz."
Salonda soz almadan konui?anlar oldu, anlai?llamadl.
Mahkeme Bai?kanl: "KaYlt yok i?u anda."

CD Degi!;likligi yaplldl.
Mahkeme Bai?kanl: "$imdi Sayln Dinleyiciler, sanlklar, mOdafiler ara vermedik. 1 dakikahk
CD degii?imi ie,:in bekledik. Durui?ma devam ediyor. LOtten sessiz olallm, birbirimizi klrmayahm.
BugOn biraz daha tanlklann dinlenmesi konusu bolOnmesin, slklntl yai?anmasln diye
mOsamahah da davranlyoruz. Boyle zaman zaman tepkileri de gee,:ii?tiriyoruz. Fazla i?artlan

"-'

zorlamadan bu tanlk dinleme ai?amaslnl bugOn bitirelim. Dedigimiz gibi i?u anda bekleyen 4
tanlglmlz daha var. Hlzh hlZh, e,:ok degerlendirmeye girmeden dosyaya katkl saglayacak sorulan
sorarak gee,:elim. Diger tanlklan da dinleyecegiz."
MOdahilier Ozgor DOi?Once ve Egitim Haklan Dernegi Hamza TOrkmen ve Rldvan Kaya
vekili Av. Necip Kibar: "SaYIn Bai?kanlm."
Sanlk Kadir Sagdle,:: "SaYIn Komutanlm."
MOdahilier Ozgor DOi?Once ve Egitim Haklan Dernegi Hamza TOrkmen ve Rldvan Kaya

vekili Av. Necip Kibar: "Sorular daha ziyade sorudan ziyade yonlendirme amae,:h sorular
soruluyor. Bunu da sizin nedir burayl idare eden bir Bai?kan olarak bu konuda da e,:aba sarf
etmeniz zannediyorum bu soylediginiz endii?eleri giderecektir."
Mahkeme Bai?kanl: "Peki."
Sanlk Kadir Sagdle,:: "SaYIn Komutanlm."
Tanlk Yai?ar BOyOkanll: "Eve!."
Sanlk Kadir Sagdle,:: "Bir onceki soru sanlyorum

yogun

gOr"' ..

ortamlnda

sunulamadl. Gozlemci raporunda yer aldlgl Ozere bir senaryo var. 01 I Igl en yOksek tehlikeh
senaryo olarak TOrke,:elei?tirilmii? worstcase senaryo. Bai?ka yerle e hie,: boyle bir worstcase
senaryo oynanmaz ml? Sadece 1. Orduda ml oynanlr?, mrOnOz boyunca harekat

subayllglnl
de oyn.

d

Genelkurmay Bai?kanhglna kadar bu tip senaryp1ar bai?ka plan seminerlerind

I?"

n1k Yai?ar BOyOkanll: "$imdi tabi bai?ka."

Ik ri bolge emniyetini de ie,:erecek tarzda'1'"

-

J

_

/

\

\,

I
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Tamk Yaar BOyOkamt: "Baka bir verde oynanmazdlr dive bir kural yok."
Samk Kadir SagdlC: "Evet komutamm sagolun."

Tanlk Yaar BOyOkamt: "lhtiyac1ara gore seminer konulan belirlenir. Ihtiyac varsa oynamr,
ihtiyaC yoksa oynanmaz."

Samk Kadir SagdlC: "TeekkOr ederim."
Mahkeme Bakam: "Buyurun oradan Halil Bey'in mikrofonunu acahm sonra Kemal Bey'e
soz hakkl verelim. Acahm Halil Bey'in mikrofonunu. Siz istegi bir gonderin. Mikrofonu ulatlrahm
o zaman."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Saracoglu: "Saym Komutan bu sozde darbe
plan Ian ile ilgili davanm delil klasorlerinde."

Mahkeme Bakam: "Mikrofonu da yaklatlrm ses oldugu daha net Clksm."
Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Saracoglu: "Bu davanm delil klasorlerinde

Saym Amiral Ozden Ornek tarafmdan hazlrlandlgl iddia edilen bir amiral.xls eklinde bir dosya

...

var ve bu dosyanm muhteviyatl 2000 ylhndan yaklalk 2012,2014 ylhna kadar Deniz Kuvvetleri
Komutanhgmda amirallige ve amirallikte bir Ost rOtbeye terti edecek subaylara iIikin bir
plan lama oldugu iddia ediliyor ve bu iddia da bir kadrolama hareketi olarak iddianamede yer

ahyor. Benim bu konudaki sorum tabi Saym Amiral Ozden Ornek bOyle bir konunun olmadlgml
beyanlannda aClkllkla ifade etti. Siz YOksek Askeri $uraya 10 defa girdiginizi beyan ettiniz."

Tamk Yaar BOyOkamt: "Evet YOkselme $urasma 10 defa girdim."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Saracoglu: "Evet efendim. Benim bu konudaki

sorum boyle bir Iistenin oncelikle tatbiki mOmkOn mOdOr? Boyle bir planlamamn Ozden Ornek
tarafmdan yaplldlgl iddia edilen."
Tamk Yaar BOyOkamt: "Evet."
Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Saracoglu: "Boyle bir planlamamn 10, 12 Ylla
ait oramirallige kadar Clkacak Iistenin tatbiki mOmkOn mOdOr? Birinci sorum."
Mahkeme Bakam: "Avukat Bey ben aClklayaylm ona gore. $imdi Saym BOyOkamt oyle
bir dosyada beige var. Siz inceleme imkam buldunuz mu? Yani beige demeyelim bir dijital veri

olarak konmu. 2002 ylhndan itibaren TOrk Silahh Kuvvetlerinde ozellikle Deniz Kuvvetleri
klsmmda terti edecek amirallerin belirlendigi bir beige ya da veri ortaya Clklyor."

...

Tanlk Yaar BOyOkamt: "Evet."
Mahkeme Bakam: "Bunu tutturmak mOmkOn mO?"
Tanlk Yaar BOyOkamt: "$imdi tabi yillarca Silahh Kuvvetlerde hizmet vermi bir insamm.
2 sene sonrayl bazen anlayamazsmlz blrakm 14 sene sonrayl. Yani mOmkOn degil."
Mahkeme Bakam: "Peki cevap yeterli oldu herhalde."
Bir klslm samklar mOdafii Av. Kemal Yener Saracoglu: "Efendim mOsaadeniz i1e."
Mahkeme Bakam: "Buyurun."
Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Kemal Yener Saracoglu: "Bununla devam eden hicbir

Ophe kalmamasl iCin arz etmeye cahlyorum. Bu konuda Saym Ozden Ornek i1e beraber
uralara itirak ettiniz herhalde? Saym Ozden Ornek'in boyle bir Iiste getirip bu konuda ura
Oyelerine telkinde bulunmasl dive bir ey soz konusu oldu mu?"

Tamk Yaar BOyOkamt: "$imdi ben Ozden Paanm ne yaptlgml nereden bileyim."
Bir klslm samklar mOdafri Av. Kemal Yener Saracoglu: "TeekkOr ederim."
Mahkeme Bakanl: "Peki."

Tamk Yaar BOyOkanrt: "Ama unu soyleyebilirim. Boyle un vadeli 5 sen
Genelkury nl olsun, 6 sene sonra bu kuvvet komutanl olsn boyle planlama
yani olmale bir ey. Eyamn tabiatma ayklrl."

ke Bakam: "Peki,. buyurun.""
..
1m samklar mOdafil Av. Haluk Peken: Saym Bakan  geldtnlz.

sorum

im.  Genelkurmay Bakanl olarak goreve baladmlz
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Tanlk Yaar Biiyiikanlt: "Efendim?"

Bir klSlm sanlklar miidafii Av. Haluk Peken: "Genelkurmay Bakanllgl gorevine hangi
tarihte baladlnlz efendim?"
Tanlk Yaar Biiyiikanlt: "Anlayamadlm."
Salonda soz almadan konuanlar oldu, anlallamadl.
Tanlk Yaar Biiyiikanlt: "200S'da."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Haluk Peken: "200S Agustos degil mi efendim? Goreve
baladlgmlz donemde de bir talihsiz olay ile baladmlz. Yanll hatlrlamlyorsam bendeki
kayltlara gore 27 MaYls'ta Ege Hava Sahasmda bir kaza klnml yaandl."
Tanlk Yaar Biiyiikanlt: "Evet."

...

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Haluk Peken: "Evet peki Bakanlm ondan sonraki siire
ierisinde bu kaza klnml ile ilgili iilkeler kallIkll olarak birbirlerine kusuru atfettiler ama sonu
itibari ile Tiirkiye'nin bu yondeki tezleri dogru Iktl ve sizin doneminizde de bu takip sonulandl.
Bunlan yaparken biz Yunanillar ile bu ilemlerin hava sahasmdaki bu kaza kmmlnln nasll
gerekletigini yaparken hangi verilere bavurdunuz efendim? Nasll yaptmlz bu konu bir bilginiz
var ml, hatlrllyor musunuz 0 donemi efendim?"
Tanlk Yaar Biiyiikanlt: "Yok bilmiyorum."
Bir klslm sanlklar miidafii Av. Haluk Peken: "Hatlrlamlyorsunuz peki teekkiir ediyorum
efendim."

Mahkeme Bakanl: "Buyurun Ahmet Yavuz'a verelim mikrofonu."
Sanlk Ahmet Yavuz: "Saym Bakanlm ben Saym Tanlga unu sormak istiyorum. Saym
Duruma Savelsl bir dedikoduyu aktardl Saym Komutana ve dedi ki 1. Ordu Komutanlnln elini
zaylflatmak maksadl ile 1. Ordudan birliklerin allnlp baka birliklere gonderildigi dogru mudur
dedi. Bu dedikoduyu teyit etmek istedi. Olabilir, sorabilir boyle bir soruyu. Aneak belki
komutanlmlzda uzun zaman gemitir hatlrlamayabilir. Ben 0 zaman 1. Orduda gorevli bir tugay
komutanl

olarak

oyle

klsa

bir

alklama

yapmak

istiyorum

ve

kendisinin

hatlrlaylp

hatlrlamadlgml ifade etmesini istiyorum. Efendim 2003 yllinda biliyorsunuz 1 Mart Tezkeresi

..

eger kabul edilmi olsaydl 2. Ordu Irak'm kuzeyinden harekat iera edeeekti ve 2. Ordu Birlikleri
Karar Kuwetlerinin tiim birliklerinee personel, ara gere, kritik malzeme ve miihimmat ve hatta
birlik bazmda takviye edildi. Benim tugaylmdan stinger hava savunma sistemi, 1 tane belirli bir
arallgl gemek iin kopriicii tankl ve kritik personeli tamamlamak maksadl ile bir klslm personel
tayin edilip oraya gonderildi. Personelin ve malzemenin 2. Ordu Birliklerinde hazlr olma tarihi 20
$ubat 2003'W. Aynl tarihte benim birligim de Karar Kuwetlerinde denetlemeye girmiti oradan
da ok iyi biliyorum. 20 $ubat tarihinde, iinkii bunlann hepsinin gorev emirlerini ben imzaladlm.
Tayin gordiiler gittiler ve bunlann geriye doniiii Haziran aylnln sonunda oldu. Hatta bir klslm
personel, bir klslm personel."
Mahkeme Bakanl: "Peki."
Sanlk Ahmet Yavuz: "Temmuz aymda bize geri katlldllar. Kriz iinkii baka bir istikamete
gitti."

Mahkeme Bakanl: "Birlik kaydlrmalan oldu ama bu Kuzey Irak'taki hassas durum i1e

ilgiliydi diyorsunuz."

_----------

Sanlk Ahmet Yavuz: "Aynen aynen boyle. Sadece bizim orduan degil 3. OrdLR;lan

da, Ege Ordusundan da kritik personel 2. Orduyu."

Mahkeme Bakanl: "Peki oyle. Saym

Biiyiikanlt'm y

donemdej d!or ki Ahmet Yavuz 1. Ordudan da, 3. Ordudan d

mlyor mikrofonu.

$imdV 0

2003 bahar aylannda ve/kl

aylannduzey Irak'taki hassas durum itibari ile birlik kaydlrm Ian oldu diyor yani.'
anlk Yaar Biiyiikanlt: "Evet."
Mahkeme Bakanl: "Onu hatlrllyor musunuz diyor?"
Tanlk BiiYiikanlt: "$imdi tabi tezkere girseydi."

-

<:7

i

2C

-L
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Mahkeme Bali\kanl: "Evet."
Tanlk Yali\ar Biiyiikanlt: "Bazi gorevlerimiz vardl. Bu olayl ok iyi hatlrllyorum. Hatta 1.
Ordu Komutanl oldugumda da hala bazi malzemeler geri gelmemili\ti."
Sanlk Ahmet Yavuz: "Evet."
Tanlk Yali\ar Biiyiikanlt: "Ama sonradan hepsi geri."
Mahkeme Bali\kanl: "Peki."

Sanlk Ahmet Yavuz: "Teli\ekkiir ederim efendim aldlm cevablml."
Mahkeme Bali\kanl: "Peki."

Sanlk Ahmet Yavuz: "Bir de bir li\ey daha ilave edeyim SaYIn Bali\kanlm yeri gelmili\ken.
Bu benim gonderdigim personelden 2 tanesi de 1 subay, 1 astsubay darbe timlerinde 04 Mart
tarihi itibari ile hazlrlandlgl iddia edilen listede gorev aldlgl iddia edilmektedir. Herhalde bizim
alnlmlzda da bOyle bir aptallik yazmlyor. Teli\ekkiir ederim."

...

Mahkeme Bali\kanl: "Evet peki Dursun c;iek buyurun."
Sanlk Dursun c;iek: "SaYIn Komutanlm hOli\ geldiniz."
Tanlk Yali\ar Biiyiikanlt: "Teli\ekkiir ediyorum."
Sanlk Dursun c;iek: "Gemili\ olsun dileklerimi sunuyorum."
Tanlk Yali\ar Biiyiikanlt: "Teli\ekkiir ediyorum."
Sanlk Dursun c;iek: "Tecriibeli bir komutanlmlz olarak Bali\kent Ankara'da yiiriitme ve
yasamanln kontrol altlna allnmaslnl iermeyen bir darbe teli\ebbiisii olabilir miT
Tanlk Yali\ar Biiyiikanlt: "Bir daha soyler misinizT
Sanlk Dursun c;iek: "Bali\kent Ankara'da."
Tanlk Yali\ar Biiyiikanlt: "Evet."

Sanlk Dursun c;iek: "Yasama ve yiiriitmenin kontrol alMa allnmaslnl iermeyen bir
darbe teli\ebbiisii olabilir miT

Mahkeme Bali\kanl: "imdi bu sizin Say In Biiyiikanlt dinlenmeniz ile ilgili degil. Aynl
sorulan az once de sordunuz. Daha ok dinlenme konusu ile ilgili ya da 0 donem itibari ile
Genelkurmayda bulunmaslndan dolayl bilebilecegi bir husus olursa bu degerlendirmedir onlan
gelim."

Sanlk Dursun c;iek: "Peki bali\ka bir soruyu soruyorum 0 zaman. 2007 yllindan sonra
Askeri Yarglnln ve Askeri Hakimlerin anayasal yetki ve sorumluluklarlnln klsltlanmasl."
Mahkeme Bali\kanl: "Aynl soruyu soruyorsunuz."

Sanlk Dursun c;iek: "Ve Ozel Yetkili Mahkemelerin on plana Ikanlmasl konusunda bir

...

goriili\menin yaplldlgl veya karar allndlgl bir ortamda bulundunuz mu komutanimT

Mahkeme Bali\kanl: "Tanlkllkla ilgili degil."
Tanlk Yali\ar Biiyiikanlt: "HaYlr bulunmadlm."

Sanlk Dursun c;iek: "Teli\ekkiir ederim."
Mahkeme Bali\kanl: "Buyurun Refik Bey. Avukat Bey buyurun."
Bir klslm sanlklar miidafii Av. Refik Ali Uarcl: "SaYIn Genelkurmay Bali\kanlm, Eski
Genelkurmay Bali\kanlmlz bir soru yoneltmek istiyorum. Soru yapllan plan lama ve arkaslndan
oynan seminerin de dlli\lnda olaslllgi en yiiksek tehlikeli senaryo ierisinde
n ve bu
davanln ozellikle 3. balyoz davasl olarak devamlnda devamll giindeme
Irilen bir ko
nun
gerek Genelkurmay 2. Bali\kanllglnlz d6nemi He baglantlll gerekse
enelkurmay Bali\ka IIgl
yaptlglnlz donemle baglantlll olmak iizere gerek ylklCl, gerek boliic", gerekse irticai faaliy tier
ile miicadele konusu Devletin Bakanlar Kurulu, Milli Giivenlik Kurul ve Bali\bakanllgl ere esi

ierisinde,-{le  etmektedir? Bu konuda bir alklama yapmanlz m 'mkiin mii?"

Tali\ar Biiyiikanlt: "Efendim sorunuzu anlamadlm."
keme Bali\kanl: "Degerlendirme soruyorsunuz geelim bunda."

/kY"ty  k"YO' '"" d. ,.cem",," •
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Mahkeme Bakanl: "Saym Biiyiikanlt 0 soruyu geyelim. Baka bilgi, gorgiiye dayall.
Buyurun Nuri Ali Karababa buyurun."

Sanlk Nuri Ali Karababa: "Saym Bakanlm Ahmet Yavuz'un ifadelerini teyit aylsmdan bir
hususu arz edecegim yok klsa olarak. yok klsa efendim."
Mahkeme Bakanl: "0 konu aylklandl. Bakm 0 giin itibari ile bir."
Sanlk Nuri Ali Karababa: "HaYlr yok klsa efendim miisaade eder misiniz?"
Mahkeme Bakanl: "Kaydlrmalann yani kuvvet kaydlrmalannl yetin Dogan da aylkladl
niye oldugunu. 0 donemde."

Sanlk Nuri Ali Karababa: "Zaten bu 196. klasorde var efendim."
Mahkeme Bakanl: "Var."
Sanlk Nuri Ali Karababa:
Cumhuriyet Basavclligl
Genelkurmaya soruyor ve
Genelkurmay da 21 Temmuz 2010 tarihli yazl ile hangi birliklerin Giineydoguya kaydmldlgml."

....

Mahkeme Bakanl: "Evet var, dosya kapsammda var biliyoruz."
Sanlk Nuri Ali Karababa: "Hatta 205 subaym, 400 astsubaym belli yani bunlar."
Mahkeme Bakanl: "Peki. $imdi Saym Biiyiikanlt'm tanlkllgml bitirelim bu aamada. Bir
hayli de yorduk bakm 2 saat oldu. Hem ben rahatslzllgml duymadlm ama bir rahatslzllk geyirdigi
soyleniyor. Umanm onemli bir ey degildir. Biz de geymi olsun diyoruz size. Sizi daha fazla
yormayallm. Sadece bilgi i1e i1gili bir ey varsa onu alallm, buyurun."

Sanlk Ali Ihsan yuhadaroglu: "SaYln Komutanrm ho geldiniz."
Tanlk Yaar Biiyiikanlt: "Teekkiir ederim."

Sanlk Ali Ihsan yuhadaroglu: "2. Bakanllgmlz doneminde size veya Saym Hilmi Ozkok'e
gizli bir ihbar mektubu, e-mail veya dedikodu eklinde 1. Orduda birileri darbe planllyor diye
herhangi bir duyum geldi miT

Mahkeme Bakanl: "Gelmedi eklinde cevapladl. Buyurun miidahiller vekili soracaklar.

Ostegmenin ey olursa yardimci olun Saym Genelkurmay Eski Bakanlmlza."
Miidahiller vekili Av. Mehmet Alagoz: "Benim sorum, Genelkurmay Bakanmm
katllmadrgl plan seminerlerine ilikin gozlemci raporu Genelkurmay 2. Bakanmm oniine
geldiginde yapllmasl gereken prosediir nedir 2. Bakan tarafmdan? Bunun arkasmdan bir soru

....

soracaglm. yiinkii izahat yaptlk."
Mahkeme Bakanl: "Onu aylklamltl."
Tanlk Yaar Biiyiikanlt: "Raporu incelersiniz."
Miidahiller vekili Av. Mehmet Alagoz: "HI hi."
Tanlk Yaar Biiyiikanlt: "Neyi gerektirdigini tespit edersiniz ona gore ilem yaparslnlz."

Miidahiller vekili Av. Mehmet Alagoz: "Hukukyulara vermeniz."
Tanlk Yaar BiiyiikanIt: "Her rapora gore ekli degiir."
Miidahiller vekili Av. Mehmet Alagoz: "Hukukyulara verdiginizi

soylemitiniz

plan

seminerini."

Mahkeme Bakanl: "Aydm yardimci 01 mikrofona. Aynl cevap verdigi iyin onu yok

onemsemedik. "

Tanlk Yaar Biiyiikanlt: "(Bir kelime anlallamadl) ilem yaplllr."
Miidahiller vekili Av. Mehmet Alagoz: "Hukukyulara verilmesi rutin bir uygulama mldlrT

Tanlk Yaar Biiyiikanlt: "Efendim?"
.
..
.'.
.
Miidahiller vekili Av. Mehmet Alagoz: "Hukukyulara denetlm Iym venlmesl rutm blr
uygulama ml Ir? S' hukukyulara verdiginizi soylemitiniz, incelettiginizi soylemitiniz."
Tanlk
ar Biiyiikanlt:"(Anlallamadl) Bakanlanna incele')lE!leri iyin gonderdim onlan."
M"
iller vekili Av. Mehmet Alagoz: "Incelemeleri iyin g0tyJerdiniz."
ar BiiyQJsanlt: "incelemeleri iyin."
I
.J
atljUer---veKITI Av. Mehmet Alagoz: "Rutin bir uygulma ml yoksa zel bir ihtiyay

'elsSi-mi?"

\1
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Tanlk Yaar BOyOkamt: "Ona ihtiyay duyuyorsam 0 benim yetkimde gonderirim."
MOdahilier vekili Av. Mehmet Alagoz: "Bunda bir yazlma usulO var ml yoksaT

Tamk Yaar BOyOkanlt: "7 tane (Bir kelime anlallamadl) Bakam varsa mesela harekat
bakanlnl ozellikle ilgilendiriyorsak harekat, muhabere bakanllglnl ilgilendiriyorsa muhabere
bakanllgl. Genel bilgilendirmeye ihtiyael varsa da 2. Bakan."
MOdahilier vekili Av. Mehmet Alagoz: "Bir hukuk mOavirligine verdiginizde bir yazlma ile
mi bu oluyor yoksa ifahen miT
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "HaYlr haylr haylr haylr ifahen."

MOdahilier vekili Av. Mehmet Alagoz: "$ifahen."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "$ifahen."
Mahkeme Bakam: "Peki Hakim Bey buyurun."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Konumalannlzln balnda burada tamkhkla ilgili beyanda
bulunurken bu Milli Mutabakat HOkOmeti ile i1gili olarak eger seminerde gorOOlen konular bunu

..

gerektiriyorsa bu IOriO bir sonuea ulallabilir eklinde bir beyanlmz oldu. TSK'da gorev iera
ettiginiz donem iyerisinde slklyonetim plan ve eklerinin gorOOldOgO herhangi bir plan
seminerine katlldlnlz ml?"
Tamk Yaar BOyOkamt: "Kim sordu?"
Mahkeme Bakam: "Hakim Bey."
Tanlk Yaar BOyOkamt: "Ha pardon ozOr dilerim, ozOr dilerim."
Mahkeme Bakam: "Tamam."

Tanlk Yaar BOyOkamt: "Efendim tekrar eder misiniz?"
Mahkeme Bakanl: "Salon bir hayli bOyOk kontrolO zor."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Tamam klsa sorahm. TSK'da gorev iera ettiginiz donem
iyerisinde slklyCinetim plan ve eklerinin gorOOldOgO herhangi bir plan seminerine katlldlnlz ml?"

Tamk Yaar BOyOkamt: "HaYlr hatlrlamlyorum."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Katlldlglmzl hatlrlamlyorsunuz."
Salonda soz almadan konuanlar oldu, anlallamadl.

Tamk Yaar BOyOkamt: "Ha pardon pardon slklyonetim mi?"

Oye Hakim Murat OrOndO: "Evet slklyonetim plan ve eklerinin gorOOldOgO herhangi bir
plan seminerine katlldlmz ml?"

..

Tamk Yaar BOyOkamt: "Ben ilk bata Bakanln bir sordugu suale eevap verirken de
bunu dile getirmeye yahtlm. Eger yok eiddi bir olay varsa, mesela bir Olke ile savaaeaksamz."
Oye Hakim Murat OrOndO: "Yok yok ben onu sormuyorum. Siz bizzat katlldlnlz ml? Siz
uzun yillar tabi gorev yaptlnlz."
Tamk Yaar BOyOkamt: "Bir Olke ile savaaeaksamz."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Ve TSK'nln Ost kademesinde gorev aldlmz."
Tanlk Yaar BOyOkanlt: "Seferberlik i1amndan tutun slklyonetime kadar hepsi ineelenir
ama 0 oynayaeaglnlz oyuna bagll."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Yok ben bizzat sizin yani."
Mahkeme Bakam: "Sizin gorev yaptlglnlz donemde bu ekilde slklyonetim planlannln
ineelendigi baka bir seminer oldu mu hatlrhyor musunuz ya da siz katlldlmz miT
Tamk Yaar BOyOkanlt: "$imdi tabi biryok harp oyununa gittim, seminere katlldlm. Ondan
soma tabi ki olmutur. Yani u tarihte u oldu diyemem."
Mahkeme Bakanl: "Eve!."
Tanl Y BOyOkamt: "Am a olmutur, mutlaka olmutuy

owrr9k/iT1 Murat OrOndO: "Sadeee bu slklyonetim plqm ve eklerinin gorOOldgO oldu

mu?"

hkeme Bakanl: "HatlrlamIYor."

anlk anjt: "EfendimT

...----

A
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ml?"

Oye Hakim Murat OrOndO: "Slklyonetim plan ve eklerinin gorO!?OldOgO plana katlldmlz

Tanlk Ya!?ar BOyOkanlt: "$imdi diyorum ki olmu!?tur diyorum. COnkO slklyonetimde eger
sava!? durumu soz konusu ise oyun olarak slklyonetimi de gorO!?OrOz. Seferberlik sistemini de
gorO!?OrOz. Tabi ki olmu!?tur ama."

Oye Hakim Murat OrOndO: "HaYIr."
Tanlk Ya!?ar BOyOkanlt: "$u tarihte !?U oldu diye hatlrlamam mOmkOn degil."
Mahkeme Ba!?kanl: "Net olarak hatJrlayamlyor."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Tamam Ba!?kanlm."

Mahkeme Ba!?kanl: "Peki burada bir ara verelim, dinlenelim. Te!?ekkOr ediyoruz Saym
Genelkurmay Eski Ba!?kanlm verdiginiz bilgiler iin."
Tanlk Ya!?ar BOyOkanlt: "Te!?ekkOr ediyorum Ba!?kanlm. Benim aynlmama mOsaade
ediyor musunuz?"

Mahkeme Ba!?kanl: "Oaha sonra diger sanlklarla devam edecegiz. Sagllk durumunuz el
vermiyorsa sizi gonderebiliriz."

-

Tanlk Ya!?ar BOyOkanlt: "Cok te!?ekkOr ederim efendim. Iyi gOnler dilerim Allah kolayllk
versin."

Mahkeme Ba!?kanl: "Peki."
Duru,maya klsa bir ara verildi.

Duru,maya kalmdlgl yerden devam olundu.

Mahkeme Ba!?kanl: "Evet tekrar duru!?maya devam ediyoruz. Bir klslm sanlklar mOdafileri
Avukatlar; Ourgut Can, Oguz Kaylran, Tolga Akalm, Tamer Oner, Nurcan Coron duru!?maya
katlldlklan bildirildi. $imdi ak!?am biraz uzama ihtimali belirdigi iin Cezaevi MOdOrOnO aradlm
talimat

verdik ama yemekleri dagltml!?lar mOmkOn oldugu kadar yemek gondermeye
all!?acaklar. Olanlarla artlk idare edecegiz. Bir !?ekilde halledilecek daha bu saatlerde yemekler
gonderilmi!? ama kazanda ne kaldlysa buraya gonderecekler. Evet, tanlk Levent Gozkaya'n1n
dinlenmesine geiyoruz. Evet, tanlk Levent Gozkaya, Nejdet oglu, Adalet'ten olma, Ankara,
15.02.1962 dogumlu. Ankara iii, $ereflikohisar iIesi nOfusuna kayltll, dogru mu bu bilgiler?
Tanlk Levent Gozkaya: "Oogru Saym Ba!?kanlm."

Mahkeme Ba!?kanl: "Size ula!?abilecegimiz I!? veya ikamet adresinizi verir misiniz? I!?
adresiniz olabilir."
..,.

Tanlk Levent Gozkaya: "Hali haZirda Afganistan'da gorev yaplyorum. Kabil Bolge
komutanl olarak ama evim Ankara'da boyle irtibat kurulabilir."
Mahkeme Ba!?kanl: "Ol!? gorevde oldugunuz iin Genelkurmay Ba!?kanllgl araclligl ile size
ula!?llabilir adres olarak dl!? gorevde oldugunuz iin."
Tanlk Levent Gozkaya: "Evet Saym Ba!?kanlm."
Mahkeme Ba!?kanl: " Afganistan'dan ml geldiniz, izinde miydiniz bu arada?"

Tanlk Levent Gozkaya: "Izindeydim duyunca geldim."
Mahkeme Ba!?kanl: "Yani sizi hariten oradan yormadlk yani bu tanlkllk iin boyle bir
denk gelme oldu."
Tanlk Levent Gozkaya: "Evet."

Mahkeme Ba!?kanl: "izinle beraber. Peki !?imdi sizi tanlk olarak dinlememizin sebebi yine
iddianamede Cumhuriyet Savclligl diyor ki; Kara Kuwetleri Komutanll mm, buyurun
oturabilirsiniz. Olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryoyu oynamaym
ne rag
n 1. Ordu
Komutanllgl 5-7
2003 plan seminerinde bu senaryo oynandl,
ir dinlenmedi !? klinde bir
iddia yer all
. iz de Ocak 2003 Kara Kuwetleri Komutanllgl
esaj emrini yazan i!?i olarak

gozOkO
nuz. Piyade Kurmay Albay Tatbikat $ube MOdO Levent Gozkaya 0 arak IIker
Ba
.' 'Ct nonce sunan f!lSlkam olarak imzanlz var bunda. Bu
Ii!?me nereden kayn klandl? 0

:7 Jurma geregi duyuldu. Bununla ilgili ha

/

=t:Y£

n1zda soru!?turltla ok ancak
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-.

bu, bunu yazmanlzdan dolayl da herhangi bir hukuki sonu{: {:Ikaeaglnl zannetmiyorum ama siz
yine de kendinizi sorumluluk doguraeak bir sonuea ulal}lrsaniz CMK'nln 48. maddesi gereginee
sorulara eevap vermeme hakklnlz meveut. Size ben sanlk listesini gondermil}tim. Burada
sanlklan goruyorsunuz. Ya da baslndan da biliyorsunuzdur kimlerin yargllandlglnl meveut
sanlklarla aranlzda bir akraballk var miT
Tanlk Levent Gozkaya: "HaYIr."
Mahkeme Bal}kanl: "Tanlyorsunuz sanlklann buyuk klSmln1 zannediyorum."
Tanlk Levent Gozkaya: "9ogunlugunu tanlyorum."
Mahkeme Bal}kanl: "Aranlzda tanlkllglnlzda l}uphe uyandirabileeek dereee husumet olan
kimse var ml tanlklar araslnda?"
Tanlk Levent Gozkaya: "Sanmlyorum Sayln Bal}kanlm."
Mahkeme Bal}kanl: "Yok peki bu olayla i1gili vereeeginiz bilgiler Mahkeme taraflndan
sanlklann lehine veya aleyhine delil olarak kabul edilebileeegi iein bu tanlkllglmlz on em arz
etmektedir. Bu nedenle sorulan sorulara a{:lk bir l}ekilde eevap vermenizi istiyoruz. Onunuze bir
metin gonderildi CMK 55. maddesi anlamlnda buna gore de 0 metni tekrar ederek yemin
edeeeksiniz. Buyurun, bildiginizi dosdogru soyleyeeeginize namusunuz ve viedanlnlz adlna
yemin eder misinizT

Tanlk

Levent Gozkaya:

"Bildigimi dosdogru

soyleyeeegime

namusum ve viedanlm

uzerine yemin ederim."

Mahkeme Bal}kanl: "Boyle bir mesaj emri yaylnlama ihtiyael nereden dogdu bunlan bize
anlatabilir misiniz?"

Tanlk Levent Gozkaya: "SaYIn Bal}kanlm 0 donemde kuvvet karargahlnda tatbikat subayl
tatbikat l}ube muduru vekili olarak gorev yaplyordum. Yanlll} hatlrlamlyorsam Arallk aylnln
sonlanna dogru boyle bir teklif geldi. Daire bal}kanlm 0 donem daire bal}kanl Say In Korgeneral

Tevfik OZklh{: bizi {:aglrdl proje subayl olarak beni {:aglrdl. Faaliyetin teklif edildigi l}ekilde degil
de planlandlgl l}ekilde iera edilmesini ihtiva eden bir mesaj hazlrlamaml soyledi. Arallk aY1n1n
sonlannda muteakip yll iera edileeek tatbikat faaliyetlerinin Iistesini ihtiva eden tatbikat
programlama dokumanlan
hem
kuvvetin
hem Genelkurmayln yaylnlanmak Ozereydi.
Koordineler tamamlanmll}tl. Tahmin ediyorum 0 andan itibaren bir degil}iklik yapllmasl iein yeterli
zaman yoktu. Bu emir Ozerine faaliyetin sadeee planlandlgl l}ekilde iera etmesini ihtiva eden bir
mesaj hazlrladlm ve daire bal}kanlna arz ettim imzaladl ve ondan soma turnike kanallndan
-.

evrak turnike kanallndan bunu harekat bal}kanllgl ve komuta makamlna sunduk bu l}ekilde
devam etti."

Mahkeme Bal}kanl: "Daha soma bunun donOl}OnO aldlnlz ml? Yani seminerin ne l}ekilde
yaplldlgl konusunda bir donul} izleniminiz oldu mu 0 konuda? Tabi yani rOtbeniz itibari i1e bu
denetleme makamlnda degilsiniz ama Kara Kuvvetleri

Karargahlnda boyle bir sizin mesaj

emrinizden farkll bir seminer yaplldlgl iddia ediliyor. Siz bu konuda ne dOl}OnOyorsunuz ya da
karargahta bununla ilgili nasll bir yankl oldu?"
Tanlk Levent Gozkaya: "SaYIn Bal}kanlm benim {:alll}tlgim yer l}ube ve bal}kanhk, daire
bal}kanhgl bOtOn bu tatbikat ve seminer faaliyetlerinin yer zamanla ilgili koordinasyonunu ihtiva

eden bir yer idi. Bu tatbikat faaliyetlerinin i{:erisinde MEBS seminerinden YUrtdll}1 tatbikatlanna
kadar plan seminerinden kll} tatbikatlna kadar fiili tatbikatlara kadar hepsi yer allr
sinin
koordinator bal}kanllgl bunlann farklldlr. Bizim sorumlu oldugumuz fa . tier sadee
fiili
tatbikatlar ve Nato tatbikatlanydl. Plan seminerleri, plan tatbikatlan
nun gibi faaliy lerin
koordinatorO plan
ire bal}kanllglydl. Dolaylsl ile biz bunu faaliyetin
nlandlgl l}ekilde i aS1n1
yaylnladlkt n
a boyle bir takip sorumlulugu bizim degil diger faa' etlerde oldugu gibi
esela

istihbarat
yapillr,

inerinde yapilir. Bununda takibini Istihbarat Bal}k nllgl yapar. MEBS s mineri
BS bal}kanllgl yapar."
eanl: "DonOl}leri size olmuyordu yani."

.

77

T.C. ISTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi ( CMK 250 MADDESi ILE YETKILI ) CELSE TARIHi
02.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:90 Sayfa:78

Tamk Levent Gozkaya: "DOnOl? bize."
Mahkeme Bal?kam: "SOnu9 raporunda gormediniz 0 zaman?"

Tanlk Levent Gozkaya: "Sonu9 raporu gormedim. Saym Bal?kamm ama bOyle bir
faaliyetin sonu9 raporu normal olarak bizle koordine edilmesi gerekirdi. Yazllmll?tlr, yazllmamll?tlr
diye bir l?ey soylemek istemiyorum, bilmiyorum ama bizle koordine edilmedi."
Mahkeme Bal?kam: "Peki."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Sorabilir miyim Bal?kamm?"
Mahkeme Bal?kanl: "Buyurun Hakim Bey."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bu mesaj formu yaymlandlgl veyahut da kaleme ahndlgl
tarih itibari ile Tevfik Ozklh9 gozlemci heyetine dahil edilmil? miydi, edilmemil? miydi? 0 hususta
bilginiz var ml?"

Tamk Levent Gozkaya: "Saym Hakim tatbikat programlama dokOmOnde bir gozlemci
plan I vardlr."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Eve!."
Tamk

-

Levent

Gozkaya:

"Bu

gozlemci

planmda

hangi

bal?kanhklardan,

hangi

komutanhklardan ka9ar kil?inin katllacagl bellidir, gosterilir burada bu mesajl yaymladlglmlzda
kimin gozlemci oldugu belli degildi. Ashnda normalde boyle bir faaliyetin general seviyesindeki

katlhml plan daire bal?kanl olmasl lazlmdl. Fakat 0 tarihte yanhl? hatlrlamlyorsam plan daire
bal?kam ya istirahath bOyOk bir ihtimal istirahathydl. Bu nedenden dolayl egitim daire bal?kanmm
katllmasl Komutanhk Makaml tarafmdan emredilmil? olabilir ama mesajl yaymladlglmlzda onun
katllacagl belli degildi."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Katllacagl belli degildi."
Tamk Levent Gozkaya: "Yanhl? hallrlamlyorsam."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi bu mesaj formunu kaleme alan sizsiniz emir size
verildi ve tanzim etme noktasmdaki gorev sizin. Emri de Tevfik OZklh9'm verdigini soylOyorsunuz
degil mi?"

Tamk Levent Gozkaya: "Eve!."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Evet, Tevfik Ozklh9 0 tarih itibari i1e bakmll? oldugu birime
asaleten mi baklyordu, yoksa vekaleten mi baklyordu? Yani bu emri kendisi dogrudan."
Tanlk Levent Gozkaya: "Dogrudan bana vermeye yetkili benim 1. amirim yani daire

bal?kamydl."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Daire bal?kamydl degil miT

-

Tamk Levent Gozkaya: "Evet, eve!."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "0 zaman planlama daire bal?kamydl kendisi Tevfik

Ozklh9."
Tamk Levent Gozkaya: "Yok egitim ve okullar daire bal?kamydl."
Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bu Levent Gozkaya bu piyade kurmay albay p oradaki
planlamadan ziyade sizin hangi naspmlZI belirliyor daha dogrusu slfallnlzl karacl, havaci neyse
bununla ilgili olan uzun zaman."
Tamk Levent Gozkaya: "Saym Hakim ozOr dilerim anlayamadlm."
Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$u klsaltmada piyade kurmay albay p onu planlamayl
kastetmiyor onu demek istiyordum.
Tamk Levent Gozkaya: "Yok slmf piyade, piyade kurmay eve!."
Mahkeme Bal?kam: "Piyade."

Oy H Ali Efendi Peksak: "Evet il?te onu demek istedim."

Mme Bal?kam: "Tatbikat subayl olarak ge9iyor degil _X,
Ik Levent..

k

a: "Tatbikat subayl kadroda tatblkat

al?kam: "$ube degil de tatbika subayl demi,en yanhl? ifade ettiL "

Ik Levent Gozkaya: "Evet kadroda tatblkat subayl dlye.
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Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "lIgi ile teklif edilen senaryonun irigini hatlrhyor
musunuz? 1. Ordudan."
Tanlk Levent Gozkaya: "Daire bakanlm beni aglrdlgmda."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Eve!."
Tanlk Levent Gozkaya: "Yanh hatlrlamlyorsam plan ube mOdOrOnO de aglrml olabilir
emin degilim. Senaryoyu okudum ama imdi hatlrlamlyorum. Bazl eyleri hatlrllyorum ama
teferruatl hatlrlamlyorum."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Niin kabul edilmedigi hususunu hatlrhyor musunuz
teklifin?"
Tanlk Levent Gozkaya: "Efendim bizimle ilgili olan bolOmO bizimle ilgili olan bolOmO biraz
once arz ettigim gibi bizim koordinator olmadlglmlz iin biz sadece bizimle ilgili olan bolO mOyie

..

ilgilendik. Saym Hakim oyle arz edeyim. Mesela istihbaratla ilgili bir konu olsaydl. Onu
istihbaratllar karar verecek. Biz sadece biimle ilgili, usulle ilgili yani 0 gOnlerde yani Arahk
aymm sonlannda miiteakip yll icra edilecek faaliyet tatbikat faaliyetlerinin koordinasyonu
tamamlanmltl. Ana ast komutanhklarm, daire bakanhklannln, diger kuwetlerin hatta
Genelkurmaym, MSB'nin bazl faaliyetler iin diger Olkelerle de faaliyet tamamlanml emir
yaymlanmak Ozereydi, kitap basllmak Ozereydi. Bu tarihten soma bir degiiklik yapllmasl
katlhmcllan, komutanlann programml."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "HaZirlanmasl noktasmda zaman ml yetmezdi onun ilfin
mi?"

Tanlk Levent Gozkaya: "Bizim alflmlzdan yani tatbikat ube alflsmdan zaman yetmezdi
diye dOOnOyorum."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tevfik Ozklhlf'm herhangi bir muhalefeti yahut da rahatslz
oldugu bir durum olmu muydu 0 zaman bu mesaj formunun ilferigi ile ilgili emrin geldiginde
kendisini muhalefet ettigi olumsuz noktada herhangi bir gorOO var mlydl?"
Tanlk Levent Gozkaya: "Saym Hakim hatlrladlglm kadanyla yine sOrelfle ilgili
komutanlmlz sOrecin yetmemesi ile ilgili hatlrladlglm kadanyla sOrelfle ilgili zaten olumsuz bir
mesaj hazlrlamamlzl emretmiti."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam."
Mahkeme Bakanl: "Var mr sizin sorunuz?"

Oye Hakim
,.,

Murat OrOndO:

"Gorev yaptrglnlz 0 donem

itibari ile Kara

Kuwetleri

Komutanmlz kimdi?"
Tanlk Levent Gozkaya: "Saym Aytalf Yalman."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Seminere katlldl ml bir bilginiz var ml bu konuda?"
Tanlk Levent Gozkaya: "Seminere katllmadl diye biliyorum, hatlrhyorum."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Neden katllmadlgl konusunda bilginiz var miT
Tanlk Levent Gozkaya: "Saym Hakim biraz once arz ettigim gibi gozlemci planmda
komutanlarm kimlerin katllacagl bellidir. Normalde bu faaliyetleri de komutanlanmlzm katllmasl

icap ediyordu, gerekiyordu. Ancak 0 donem olaganOstO baka yogunluklar nedeni ile
katllmadlgml zannediyorum. Mesela yine 0 tarihlerde ok emin degilim ama yine 0 tarihlerde
hatta hemen hemen her sene 3-5 Ocak, 8-10 Ocak 0 tarihlerde 5 yll tatbikat proje subayhgl
yaptlglm ilfin hatlrhyorum. Klbns'ta ban plan semineri ne komutanlar hep planlanlr ama
yanlltmayaylm ama Ifoguna kalilamadlklanni zannediyorum."

Oye Haki
Tanl
kuwet

.

vent Gozkaya: "Buna da mesela 2003'teki ban
anlmlZ kalilamamllI."

.'. /e.me Ba:. "imdi tabi dogrudan ahsa sorul

olma.sm "/

.,./

urat OrOndO: "Tamam Bakanlm."

_______

Ik <;:etin Dogan: "Yok olmayacak."
79

T.C. ISTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK 250 MADDESIILE YETKILI ) CELSE TARIHI
02.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:90 Sayfa:80

Mahkeme Bakanl: "Isterseniz Ilker Babug'u da dinleyelim beraber soru sorun takdir

sizin etkilemeyecekse buyurun. Konu aYni oldugu iin birlikte de ayn ayn cevap alabiliriz."
Sanlk <;:etin Dogan: "Tatbikatla i1gili ektiginiz 3 Ocak tarihli mesaj yanmlzda mt?
Biliyorsunuz okudunuz degil mi? Mesaj yanlnlzda?"
Tantk Levent Gozkaya: "Hatlrhyorum, biliyorum."

Sanlk <;:etin Dogan: "Biz tatbikat dosyasml size 31 Arahk'ta gonderdik. Bu gonderdigimiz
size gonderdigimiz 12 tarihli dosya degil dogrudan dogruya ast birliklere tatbikatlannl kendi plan
tatbikatlan ki benim sorumlulugumdadlr bu. Kendi plan ahmalannl hangi birliklerin katllacagml
onlara ilikindir ve aYni zamanda da mOtereklik saglansm soma diye mOtereklik saglansm
OnkO Orduda da aYni eyin paralelinde gotorecegiz diye bir senaryo koyduk. Siz hangi eye
hizmetle dOOnceye hizmetle bizim Tat Prog 2003-2006'ya uymayacaglmlzl sandlnlz? Yani
OEYTS'yi gondermekle OEYTS'nin ierigi bir senaryonun iriginden bizim bu tatbikat
programma uymayacagtmtz neticesini kim Ikardt, nasll Ikardl? 1. sorum bu. <;:OnkO aynl biz
size evet cevap verin."

Tantk Levent Gozkaya: "Soruyu anlamadlm ozOr diliyorum."

--

Santk <;:etin Dogan: "Evet soruyu anlamadmlz, Tekrar ediyorum. $imdi bana bu mesajda
diyorsunuz ki imdi."

Tanlk Levent Gozkaya: "Evet."

Sanlk <;:etin Dogan: "Esasmda benim gonderi amaClml da sizden mOsaade amaclyla
gonderdigim mesaj yok. Size degil ast birliklere gonderdigim bir mesaj ve hangi senaryoyu
uygulayacaklarma yonelik bir mesaj oluyor. Size Tat Prog'a gore elinizde, yantnlzda yoksa size
bir suret veririm. Tat Prog'ta tatbikat ozelliklerine uygun dosyanm 1 ay once en az
gonderilmesini istira ediyor. 12 Arahk'ta ise 1 ay oncesinden ok daha once oldugu iin biz ast
birliklerin yapacaklan plan seminerindeki ahmalannl yonlendirmek baklmmdan, onlann
yapacaklan hangi birliklerin yaptlacagl nasll katilacagml gondermek iin mesaj gonderdik. Siz
burada 0 mesaja bizim ve Saym Savclmlzm deyimiyle atlayarak diyelim Ozerine bu semineri bu
eyin bizim gonderdigimiz 12 Arahk'taki senaryo ve tatbikatla ilgili verdigimiz ast birliklere
verdigimiz emrin Tat Prog'a uymadlgl konusundaki dOOnceniz nereden kaynaklandl? Bir
senaryodan gonderilen bir senaryodan tatbikat ozelliklerine uymadlglnl nasll Ikartabilirsiniz
cereyan tarzl plant ve detaylar olmadlktan soma?"
Tanlk Levent Gozkaya: "Yanh hatlrlamlyorsam senaryo i1e gonderilen 12 Arahk'ta
gonderilen senaryo i1e ilgili teklif edilen hususlann tatbikat programlama dokOmanlannda,

.....

tatbikal ozelliklerinde katlhmcllarla ilgili ve diger bakanhklann koordinesi i1e i1gili bir zaman
smtrlamasl yard!. Plan seminerleri muhteviyat alsmdan plan dairelerinin gorevleri oldugu iin

biz sadece biim olarak 0 bolOmOyle ilgilendik."
Sanlk <;:etin Dogan: "Yani."
Tanlk Levent Gozkaya: "Komutanlm yani eyi."

Santk <;:etin

Dogan:

"Ierigi yani senaryodan

bir kukunuz oldu da

bu senaryo

uygulanmastn diye yani tatbikat ozelliklerinin incelenmesine imkan vermeyen bir senaryodur
diye bir tehisiniz oldu mu, olmadl mt?"
Tanlk Levent Gozkaya: "Senaryo ile teklif edilen hususlann tatbikat ozelliklerinde
degiiklik yaptlmastnl katthmctlardan diger konulara kadar degiiklik yapllmasml gerektirdigini ve
bunun iinde diger bakanhklarla koordine edip komuta katl onayma ahnmasml icap ettirdigini
dOOndOgOmOz biz sad e usul yonOnden (bir kelime anlallamadl)."
Sanlk
'
ogan: "Evet katlltmcllar alstndan dediginiz.

arasmda bir

olarak"

O'
015

. O.m

k:/

Iiklik yapmadtk. $imdi son, son diger soruyu sor

diginiz yazlda size 31 Arahk'ta tatbikat dosyasml go

/

ki;' -kuvvet onu gozonOne alarak ona It

. Vine Tat progaagh

eriyorz. Siz bu mesaj

utacak blr ahmr,r s naryo

I Iyor. Fakat 31 Arahk'a kadar biz beklem' iz. 31 Ocak'a kada

I

\ \ I

Izda

\.

par on. 31
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Oeak'a kadar kuvvet 2010 gelmedi. Bu geldikten soma bugOnOn 31 Oeak'ta gonderdigi mesaj
geldikten soma kuvvete, siz bunu gordOnOz mO bu tatbikat dosyaslm?"
Tanlk Levent Gozkaya: "Biraz once arz ettigim gibi."

Sanlk l;etin Dogan: "31 Ocak'takini, 12 Arahk degi!. 31 Ocak."
Tanlk Levent Gozkaya: "Komutanlm bu plan dairenin gorev ve sorumluluklanna girdigi
iin ben onu gormedim."
Sanlk l;etin Dogan: "Daha onu 0 plam eyi gormedinlz."
Tanlk Levent Gozkaya: "Biz sadece 12 Arallk'taki teklifle ilgili 0 mesajl haZirladlk. 0
mesajla ilgill bildiklerimi arz ettim."

Sanlk l;etin Dogan: "Evet."
Tanlk Levent Gozkaya: "Ama 31 Oeak ile ilgili bir dosyayl bizim konumuz olmadlgl iin
bize gelmedi 0 biz gormedik onu."

Sanlk l;etin Dogan: "Bu senaryonun baka bir plan seminerinde uygulanmasml 4-6 Arahk

dlmda uygulanmasml istiyorsunuz bu demek bu u anlamaml geliyor. Bu senaryoda herhangi
bir sorun yok. Aneak katlhmellar arasmdan bir sorun gordOgOmOz iin bunu bOyle dOOndOk
...

aksine bunu siz baka bir zaman bizim bildirecegimiz zaman oynayabilirsiniz. Bu anlam ml
Iklyor, boyle mi degerlendirdiniz?"
Tamk Levent Gozkaya: "4-6 Arahk ml dediniz komutanlm?"

Sanlk l;etin Dogan: "4-6 ozOr dilerim. 4-6 Mart tarihinde bunu uygulamaym. Bizim kuvvet
201 O'u 1lk tutacak yeni bir senaryo hazlrlaym anlaml Iklyor tabi. Bunu oynaym bu senaryoyu
ise 4-6 Mart'tan soma benim taraflmdan yani Ordu Komutam, mesajmlz oyle. Belirleyecegi bir
tarihte oynanmasml istiyorsunuz verdiginiz ektiginiz mesajm ozO bu. Tatbikat programma uyun
tatbikatlar ozelliklerine uyun 1. madde buna uyun 2. maddede ise siz bu hazlrladlgmlz eyi,
senaryoyu buradaki bunda degil 2010 kuvvet planma 1lk tutaeak tarzda iera edin. 4 ila 6 Mart
arasmda daha soma da OEYTS'yi kendi vereceginiz bir zamanda bize bildirerek oynaym

diyorsunuz. Demek ki sizin bunu i eki amaemlz."
Mahkeme Bakanl: "Onu 0 cevaplasm."
Samk l;etin Dogan: "Senaryoda bir mahsur gordOgOnOzden mi?"
Mahkeme Bakanl: "Burada durahm sizde gonderilmesi emrinin bir ornegi var ml
elinizde?"
Tamk Levent Gozkaya: "HaYIr."
Samk l;etin Dogan: "Evet."



Mahkeme Bakam: "Bunu nerede bir bakm okuyun. Bu uana kadar alklamasml bir soru
olarak alallm. Siz burada ne amaladmlz hatlrlayabiliyor musunuz 0 gOn yazlyl size
yazdlrllmasmdaki ama neydi? Tabi zaman gemitir yani orada (bir kelime anlallamadl) dedigi
gibi samk hatlrlayabildigini soyleyecek hatlrlayamazsa da aradan 8-9 yll gemitir. Tanlk
hatlrlayabilirse verecek evet."
Tanlk Levent Gozkaya: "Saym Bakanlm arz edeyim. Daha once arz ettigim gibi biz
sadeee usulle ilgili cevabl hazlrladlk. Burada 1. Ordu plan seminerinin planlandlgl gibi icra
edilmesini yazdlk ve daire bakanma imzalattlktan soma evrak turnikesine verdik. Evrak bize
geri dondOgOnde ilk dondOgOnde yanh hatlrlamlyorsam Ozerinde mesajm ozOnO degitirmeyen

yani faaliyetin planlandlgl ekilde iera edilmesini ozOnO degitirmeyen ama
tmede
ilavelerle geldigini gordOk ki muhtemelen burada iin iine artlk kuvvet pia
masl yahut
plan
daire ile ilgili mOlahazalar girmi olabilir diye degerlendiriyorum. Bu
bOyOk bir ihti aile 0

donem Sarmay Bakanlml.z yazml olabilir. Dolaylsl ile benim
o zamaiYJ1!Y!Jlyebilmem imdi rTl0mkOn degil biz sadeee."

radan neyi hedefl ndigini

ime Badi evet onu da tamamlaym sozOnO 0 tamamlaym."

.LevEfrif Gozkaya: "Saym Bakanlm biz tatbikat u e egitim daire?lfr sadece
Iraz once arz ettigim mOlahazalar nede.ni ile planlandlg ekilde iera ediynerini yazdlk
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ama lurnikeye verdiklen soma ama lam ha!lrlamtyorum bizalihi belki harekal bakanlmlz arz
elmi olabilir yUnkU burada imzasl gorUlen 0 donem Saym Kurmay Bakanl ve benim aramda

egilim daire bakanl, muhlemelen plan daire bakan vekilinin koordinesi, harekal bakanlnln da
imzalan vardlr. Bu arada imdi burada gorUnmUyor bunlar. Muhlemelen plancllar ya da Saym
Kurmay Bakanlmlz mesajm ozUnU degilirmeyen kuvvel yaplsma yUnkU 0 zaman bir kuvvel
gelilirme daire var, bir plan daire var, birde egilim daire var. Kuvvel gelilirme ve plan dairenin
girdileri sonucunda Saym Kurmay Bakanl boyle bir dUzellme yapml olabilir."
Mahkeme Bakanl: "Peki imdi."
Tanlk Levenl Gozkaya: "Ama biz bunlara vaklf degiliz."

Sanlk gelin Dogan: "Bir lek bunu u aylgl lam olarak soyleyeyim sizde OEYTS dedigimiz
senaryonun hani mahzurlu lehlikeli bir senaryo bu diye esasma i1ikin senaryonun ozUne ilikin
bir ilirazmlz soz konusu oldu mu?"
Tanlk Levenl Gozkaya: "Benim daire bakanlm ve benim laraflmdan?"
Sanlk gelin Dogan: "Eve!."

.....

Tanlk Levenl Gozkaya: "Olmadl."
Sanlk gelin Dogan: "HaYlr olmadl, leekkUr ediyorum."
Mahkeme Bakanl: "imdi u anlalhyor. 0 larihle, imdi ne soru sorarsak sorahm 0

larihle yazlyl yazan ve all kademede bir subay olan Levenl Gozkaya lereddUtte kalacak. IIker
Babug'u da dinleyelim. Sorulan birlikle sorun orada belki aralannda yozUm daha birlikle olabilir
yUnkU herkes kendi cevabml orada verebilir. Yani ama ben muhakkak bu lanlga soru sormak

isliyorum diyen varsa sorabilir buyurun. 9UnkU kendisi diyor yani IIker Babug bu ekilde
ongormU olabilir diyor. All kademede yazlyl yazan konumunda pek iyerik konusunda bilgisi
olmadlgl anlalllyor buyurun. Mural Bey'in mikrofonunu."

Bir klslm sanlklar mUdafii Av. Mural ErgUn: "Saym Bakan ashnda uan benim mUdahale
elmemin sebebi, yani Saym Babug'dan sonrada loplu soru sorabilirdik. Ancak uan mUdahale
elmemin sebebi maddi geryege ulamaya yahan bir resim yizmiyoruz. LUtfen sayglslzhk olarak

almaym. Ancak gerek Mahkememizin sordugu sorular, gerek Cumhuriyel Savclsmm sordugu
sorular."

..

Mahkeme Bakanl: "Biz 0 konuyu degil de ben unu soylemek isliyorum."
Bir klSlm sanlklar mUdafii Av. Mural ErgUn: "Bakanlm ben."
Mahkeme Bakanl: "Bakm konuyu kapalmlyorum."
Bir klslm sanlklar mUdafii Av. Mural ErgUn: "Anhyorum ama soruyu yeri geldiginde."
Mahkeme Bakanl: "Tanlga soru sormak isleyen varsa buyursun sorsun bunu
engellemiyorum."

Bir klSlm sanlklar mUdafii Av. Mural ErgUn: "Efendim daha once sanlklar kendi girile."
Mahkeme Bakanl: "Ama u daha iyi olacak diye bir dUUnce soylUyorum. Vine de
onUnUzU kapalmlyorum buyurun soru sormak isleyen varsa sorsun."
Bir klslm sanlklar mUdafii Av. Mural ErgUn: "Peki."
Mahkeme Bakanl: "Az once sorulardan sonuy alamadlk. u ortaya ylklyor birlikle soru
sorulursa daha uygun sonuylar ylkacak daha yok geryekler ylkacak yani oradaki kasl ortaya

ylkacak bu yazl niye yazlldl? Bu iddianameye ahnml bu yazmm Savcl bir yorum yapml."
Bir klSlm sanlklar mUdafii Av. Mural ErgUn: "Peki ben bir derdimi anlalaylm Saym
Bakanlm."
Mahkem

Bir kls

Ba kanl: "Tabi buyurun."
n1klar mUdafii Av. Mural ErgUn: "Benim derdim

sanlklarda
iner nedeniyle luluklu bir kii var ml? Yok. Sanlkla
luluklu olmasmm seb bi
balyoz
a', suga degil mi? BugUne kadar dinlenen gerek semine' i1en, gerek semineri bilm si
ge
nu
a ol dUzey all dUzey en lepedeki en al ki kimseye MahTeniz v ya
.
iKlan aklayacak sorulan neden ormuyor? Ya i balyozu, oraj va"I, sug var
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ml, duydun mu, koede duydun mu, tartltllar ml? Bu konular sorulmuyor. Biz seminerde
takilmamizi dogru bulmadlglm it;:in."

Mahkeme Bakanl: "Soruluyor hepsi soruluyor burada."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Murat ErgOn: "Bundan sonrada her sanlga yeri geldikt;:e
sOrekli izin verirseniz yani kendisi seminerde olanlan birebir her eyi bilmiyor olabilir ama ben
gene de soracaglm."

Mahkeme Bakanl: "Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Murat ErgOn: "Oturdugu konum itibari ile sorumu
soruyorum. Siz balyoz diye bir plan duydunuz mu, suga, oraj diye bir plan duydunuz mu?"
Tanlk Levent Gozkaya: "HaYlr hit;: duymadlm."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Murat ErgOn: " TeekkOr ederim."
Mahkeme Bakanl: "Buyurun Nejat Bek."
Sanlk Nejat Bek: "Levent ho geldiniz."
Tanlk Levent Gozkaya: "Sagolun komutanlm."

__

Sanlk Nejat Bek: " Ben sadece klsa bir iki soru sormak istiyorum. Yazllan mesajln 1.
maddesi veya 3. maddesi, ilgi ile teklif edilen senaryo diye bahyor. IIgi 1. Ordu Komutanhglnln
12 Arahk 2002 gOn harekat 1700 253 03 plan harekat ube saylh yazlsl. u anda Ordu
Komutanhglnln 12 Arahk 2002 harekat 1700 253 plan harekat ube saylh yazlsl. imdi sorumu
oyle soruyorum. Bir teklif evraklnln altlnda arz ve teklif ederim eklinde mi yazar, yoksa baka

bir ifade mi yazar? Ost komutanhga bir teklif gonderiyoruz altlnda son kelime cOmle olarak arz
ve teklif ederim diye mi yazar, yoksa baka bir ey mi yazarT

Tanlk Levent Gozkaya: "Komutanlm ikisi de olabilir diye degerlendiriyorum."
Sanlk Nejat Bek: "Ordu Komutanllgl Kara Kuvvetlerine emir verme yetkisinde midir?"
Tanlk Levent Gozkaya: "HaYlr komutanlm."

Sanlk Nejat Bek: "Peki, bu emrin son klSmln1 okuyorum son 3 paragrafln son kelimelerini
okuyorum; kullanllacaktlr, dikkate ahnacaktlr, emrine verilecektir, bitiri cOmlesi; arz ve rica
ederim. Ordu, Kara Kuvvetlerine boyle bir teklif gonderebilir mi?"
Tanlk Levent Gozkaya: "Evrakl gorebilir miyim komutanlm?"
Sanlk Nejat Bek: "Bu incelediginizden de anlayacaglnlz gibi Ordunun plan seminerine
yonelik Ordu Komutanlnln emrine dayanarak benim imzamla ana ast birlik komutanhklanna



gondermi oldugu bir seminer hazlrhk emridir. Sadece Kara Kuvvetleri Komutanhglna en son
sayfada gorebileceginiz gibi bu bir Kara Kuvvetlerini bilgilendirme olarak gonderilmitir. Bu
konuda farkh dOOnOyor musunuz?"
Mahkeme Bakanl: "Bu degerlendirme sorusu cevap vermeyebilirsiniz."
Tanlk Levent Gozkaya: "Komutanlm 0 zamanki durum ve artlara gore degerlendirmek
lazlm buna cevap vermek."

Sanlk Nejat Bek: "Peki klsa bir soru soruyorum."
Tanlk Levent Gozkaya: "Buyurun komutanlm.
Sanlk Nejat Bek: "Ordu Komutanhglndan Kara

Kuvvetleri

Komutanhglna

gonderilirse bunu kim imzalar?"
Tanlk Levent Gozkaya: "Komutanlm verilecek cevabln getirdigi sorumlulu a

bir teklif
ore daire

bakanl, harekat bakanl, kurmay bakanl veya komutan cevap verebili
er komutan eya
kurmay bakanl ki kurmay bakanl da Kara Kuvvetleri Komutanl emri .
u cevabl verebilir.'

Sanlk N 'at

yapllacak. Ord
yonelik bir

k: "imdi tekrar ediyorum. OZOr dileri

. imdi ordu plan setneri

seminerini ordu komutanl sevk ve ida
edecek. Ordu plan semi
rine
Kara Kuvvetleri Komutanhglna gonderilirse unu kim imzalar, teklif yazlsl I kim

imzalar?"

ya: "Ordunun teklifini miT
'Jat Bek: "Ordunun teklifini "

\J
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Tanlk Levent Gozkaya: "Bu daha once uzun sOre planlamayl gerektiren bir faaliyet
somas I teklif edildiyse komutanlm. Mutlaka Saym Ordu Komutanmm gorOO ahnarak yahut da
direktifi ahnarak kurmay bakanl veya kurmay bakanl tarafmdan."

Mahkeme Bakanl: "$imdi yazlma kurallanyla ilgili bir konu yanh anlallabilir. Ama siz
bunu daha once de burada."

Sanlk Nejat Bek: "Bakanlm baka sorum yok teekkOr ederim."
Mahkeme Bakanl: "Yazlmalan anlatmlbnlz."
Sanlk Nejat Bek: "Baka sorum yok teekkOr ederim."
Mahkeme Bakanl: "Dogrudan Kara Kuvvetleri Makamma veya Kurmay Bakanl
Makamma glkacaksa ordu komutanl, harekat bakanhklanna ya da alt birimlere gidecekse 1.
Ordu Kurmay Bakanl da imzalayabilir demitiniz. Yanh hatlrlamlyorsam."
Sanlk Nejat Bek: "Sagolun teekkOr ederim."

...

Sanlk getin Dogan: "Efendim sizlerde bu konuda mezun oluyorsunuz yani karargah
subayl olarak ben arz edeyim. 3T der. Bir paroladlr 3T: Takdir, Tecziye ve Teklif. 3T komutanm
imzaslyla gider. As Komutanhgmdan baka gitmez."
Mahkeme Bakanl: "Evet."
Sanlk getin Dogan: "Bu alfabesidir Silahh Kuvvetlerde baka torlO gitmez. 0 yOzden de
bu benim gonderdigim bu teklif degil, tatbikat dosyasl gittigi zaman, ayndlr."

Mahkeme Bakanl: "Iginden giden evrak miT
Sanlk getin Dogan: "Orada bOton dosya olarak gider. Ona bir itirazlan olabilirdi. 0 konu

higbir ekilde bize intikal etmedi. TeekkOr ederim."
Mahkeme Bakanl: "0 zaman Saym Nejat Bek bu yazl, Kara Kuvvetlerinin burada ilgi
tuttugu bir yazl var. $imdi sizden (bir kelime anlallamadl.) bizde de var 0 yazl. $imdi bu yazl
dogrudan Kara Kuvvetlerine hitaben yazllmaml. Dagltlm klsmmda da yok. Bilgi igin de yok. 0
zaman dosyanm igerisine gitti.

Sanlk Nejat Bek: "HaYIr."

Mahkeme Bakanl: "Oradan glkanllp da ml kullanlldl bu yazl, ilgi klsmmda?"
Sanlk getin Dogan: "(Mikrofona konuulmadlgl igin anlallamadl)."
Sanlk Nejat Bek: "$imdi 0 yazl burada evet."
Mahkeme Bakanl: "YazlYI gonderdim size. Orada bilgi igin Kara Kuvvetleri Komutanhgl
yok."

Sanlk Nejat Bek: "Haylr."

'"

Mahkeme Bakanl: "Ama sizin seminer dosyasmda olabilir."
Sanlk Nejat Bek: "Saym Bakanlm dagltlm planmda geregi igin gonderilmi. A-1 planl, C
planl 4. Mekanize Tugay Komutanhgl, 95. Zlrhh Tugay Komutanhgl, 3. Kolordu Komutan
Yardlmclhgl ancak karlsmda bu plan geregince hangi komutanhklara gOnkO gizii evraka bir
numara veriyoruz biz. Bu numaralar fotokopi gekilmesin, evrak yetkisiz insanlann eline gegmesin
diye. Dolaylslyla en OstOnde bunun Kara Kuvvetleri Komutanhgma 229156 numarasl ile

gonderildigini ve aaglya dogru da diger komutanhklara hangi numara ile gonderildigi burada
aglk olarak gorOnOyor."

Mahkeme Bakanl: "Yani mesaj emrinde ilgi olan yazl elinizdeki yazl ml?"
Sanlk Nejat Bek: "Evet. Evet."

Mahkeme Bakanl: "$imdi orada bir 625 rakaml tutuyor da biP4€r'de

degiikliler var. Ama Plan Harekat $ube 625 klsml ilgi de var."
Sanlk Nej t
. "Evet, daQitlm planlnda olanlara gonderilir. B
Kuvvetleri Kom
Igl var. "
Salo
soz almadan konuanlar oldu. Anlallamadl.

y---t Bek: "Birgakika IOtten."

Dagltlm planmda nerede var?"

--trC;\jJ
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Sanlk Nejat Bek: "HaYlr, haylr, haYIr."

Mahkeme Bakanl: "Yani dagltlm planmda geregi diyor. Kara Kuvvetlerini goremedim."
Sanlk Nejat Bek: "$imdi urada bakm. $una IOtfen bakar mISlnlz?"
Mahkeme Bakanl: "AYnisl var onOmOzde."
Sanlk Nejat Bek: "Evet ama yan taraftaki alklama var ml sizin elinizde?"
Mahkeme Bakanl: "$u Kara Kuvvetieri Komutanhgl var. Altml izmitiniz eve!."
Sanlk Nejat Bek: "Tamam, ite 0 Kara Kuvvetleri Komutanhgma gonderilen evrakm
Ozerine vurulan numaradlr. Bakm onun Ozerinde bir numara var. GOvenlik numarasldlr 0."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "229-229."

Mahkeme Bakanl: "Tamam. Yani bu aynca evrakm da Kara Kuvvetleri Komutanhgma
giUigini gosteriyor."

Sanlk Nejat Bek: "Evet, evet."
Mahkeme Bakanl: "Tamam."
Sanlk Nejat Bek: "Ama."
__

Salonda soz almadan konuanlar oldu. Anlallamadl.
Sanlk Nejat Bek: "Bir dakika bildigimiz eyi tekrarlamayahm IOtfen."
Mahkeme Bakanl: "$u ilgi numaralan tam tutmuyor onlan."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi Kara Kuvvetieri Komutanhgl 229-156 ile Ozerindeki
kaedeki gOvenlik numarasl 229-229 bu hususta bir atklama yaparsanlz."

Santk Nejat Bek: "Evet, a bir dakika bize 0 (birka kelime anlallamadl). "
Mahkeme Bakanl: "$imdi 0 mesaj emrindeki ilgi numarasl ile sizin

yazldaki

ilgi

numaralan tam. 625 tutuyor da plan harekat ube. Farkh bir Ost yazl ile gitmi olabilir mi?"
Sanlk Nejat Bek: "$imdi evet, tabi bakm imdi birliklere bakarsanlz her bir birlige farkh
numara gider. Dolaylslyla bu evrakla 0 giden evrak aynl evrak olmasma ragmen Ozerindeki
numara farkhdlr."
Mahkeme Bakanl: "Ama 625 sabit kalmlf,l."
Sanlk Nejat Bek: "Evet, evet, eve!."

Mahkeme Bakanl: "0 harekat ubenin 625 sabit kalml. Tamam meseleyi anladlk."
Sanlk Nejat Bek: "$imdi ben soruma son veriyorum. Sadece klsa bir iki ey ogrenmek
istemitim. TeekkOr ederim."

Mahkeme Bakanl: "Peki imdi dogrudan sanlga soru sormak isteyen varsa, ben size iki

ihtimal verdim; 1- $imdi de soru sorma hakkml kullanabilirsiniz, Ilker Babug dinlendikten soma
...

da tekrar her iki tanlga soru sorabilirsiniz. Ona gore hakkmlzl kullanln, zamanl da kullanma
alsmdan dikkate alallm. Buyurun."
Sanlk Kadir Sagdl: "Saym Bakan savunmanlm Murat ErgOn'On gOndeme getirdigi

husus biz sanlklar iin ok onemli gerekten. $uana kadar gozlemci raporuna katllml olan,
tanlk olarak gelenler dinlendiler ve 0 aamada son tanlga gidecegiz birazdan. Ama biz 1 yilt

akm sOredir tutukluyuz. Tutuklu olma gerekemiz. Iddianamedeki sozde balyoz, suga, araf ve
oraj gibi planlar. Biz bekliyoruz ki Iddia Makaml ve Sayln Mahkeme Heyeti bu geregi ortaya
Ikartsmlar. Sorulan hep biz sorduk. Sizlerden bekliyoruz. Tanlklara bu sOzde tutuklu olmamlza

gereke olan planlara hibir ekilde vaklf oldular ml, duydular ml? 0 donemde OnkO yazlh
gozlemci raporunu haztrlaylp, duyumda varsa onlar duydular. Sorulan f,lUCij)a kr hep biz
sorduk. Geregin ortaya Ikartllmasl anlammda sizden istirhamlmlz var."
Mahk
e B
nl: "$imdi dosyaya giren delil itibariyle sor
soranm kim old gu ok
onemli degi .
en cevap onemlidir. Sizler de soruyorsunuz. Bizl r de soruyoruz. Siz
ndinize
gore on
ydlgmlz konulan sorun. Biz dikkat ederseniz ok f zla sadece aglrllma maclyla
ilg
u sonu raporu ile ilgili sorular sorduk. <;:ok aynntl a girmedim ben kp i adlma.
sn sormanlz ile benim sormam arasmdaki
vabm delil niteliji' egimez."

 \ \ I A

------n:....

85

T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI ( CMK 250 MADDESi iLE YETKILI ) CELSE TARIHI
02.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:90 Sayfa:86

Sanlk Kadir Sagdl:

"Biz ikrannizin lehimize olacaglnl

degerlendiriyoruz. TellekkOr

ederim."

Mahkeme Ballkanl: "Peki Ilker Ballbug'u alallm. Soracak mlSlnlZ Kemal Bey ayriyeten?
$ey yapmaYIn haylr hakkldlr. Savunma kapsamlndadlr. Slnirlamadlk hibir zaman lluana
kadar."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Saraoglu: "Buraya kadar gelmill tanlk bunu
tabi ki soracaglz yani."

Mahkeme Ballkanl: "Daha sonraki allamada da sorabilirsiniz, llimdi de sorabilirsiniz
buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Saraoglu: "Efendim mOsaadenizle. $imdi
bakln burada iddianamede de bu 12 Arallk tarihli sizin mesajlnlzda ilgi tuttugunuz yazlnln
degillik oldugu konusunda bazi 1l0pheler var. $imdi bakln bu yazlnln 1. Ordudan gelen yazlnln
ekinde bu olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo diye bir EK-A var. BOtOn tartillmalann da
merkezinde bu. Bu EK-A size Kara Kuvvetlerinde gelen yazlda da mevcut muydu, gordOnOz mO
bu EK-A'YI?"

..

Tanlk Levent Gozkaya: "Daire Ballkanlm aglrdlgl zaman okumam iin bana verdi,
gordOm."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Saraoglu: "Bu EK-A'da herhangi bir llekilde

dairede bir darbe planl niteliginde bir senaryo oldugu konusunda bir gorOllme oldu mu?"
Tanlk Levent Gozkaya: "HaYIr."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Saraoglu: "TellekkOr ederim."
Mahkeme Ballkanl: "Peki siz Koksal Bey'in yanlna geebilirsiniz. Benim gonderdigim yazl

orada kalsln IIker Ballbug'u alallm. $imdi biz. Buyurun hOll geldiniz."
Tanlk IIker Ballbug: "TellekkOr ederim."

Mahkeme Ballkanl: "Az once tanlgln dinlenmesinden de anlallll1yor ki yani tanlkllk
edecekleri konularda tam bir bilgi sahibi olmalan iin Nejat Bek'in Ost yazl ve ekinde

gonderdikleri olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryoyu da inceleme imkanl tanlyallm. Once bir
yemin allamaslnl ve hatlrlatmaslnl geelim daha sonra inceleme imkanl tanlyacaglz. Onlan

inceleme imkanl tanlyacaglz. Once bir tanlkllk, niin tanlk olarak agnldlnlz onu alklayaYlm.
$imdi 1. Ordu 2003 YIIi. Once bir kimlik tespitinizi yapallm daha sonra alklamaYI yapacaglz.
Tam olarak isminizi soyler misiniz?"

Tanlk IIker Ballbug: "Mehmet Ilker Ballbug."
..

Mahkeme Ballkanl: "Babanlzln adl?"

Tanlk IIker Ballbug: "SOleyman."
Mahkeme Ballkanl: "Annenizin ad!?"

Tanlk Ilker Ballbug: "Makbule."
Mahkeme Ballkanl: "Ka dogumlusunuz?"

Tanlk Ilker Ballbug: "1943."
Mahkeme Ballkanl: "Nere nOfusuna kayltllslnlz?"

Tanlk IIker Ballbug: "Afyon."
Mahkeme Ballkanl: "Afyon. Size ulallabilecegimiz bir adresiniz var ml?"

Tanlk Ilker Ballbug: "Belli llu anda Silivri'deyiz."
Mahkfime Bllkanl: "$u anda tutuklusunuz. Tahliye edilmeniz dURlfilunda slUl nasll
ulallabilirizl /-

Taer Ballbug: "Fenerbahe orduevindeki korumall konutlj:!fda kallyorum."

.

keme Ballkanl: "Orada kallyorsunuz peki. $imdi sizi tal)lf< olarak dinlemektekil ama

arhede, buyurun oturabilirsiniz."

abug: "TellekkOr ederim."

-

  1 1\ 
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Mahkeme Bakant: "Oeak 2003 tarihli bir mesaj emri var. Biliyorsunuz 5-7 Mart 2003
tarihinde 1. Orduda bir plan semineri yapllmltl. Bu plan seminerinden onee olaslllgi en yOksek
tehlikeli senaryonun oynanmamasl konusunda Oeak 2003 tarihli mesaj emrinde imzanlz var. Bu
mesaj emrini neden gonderme geregi duydugunuz konusunda dinieneeeksiniz. Buradaki
santklan gorme imkanmlz var. Listemizde var bakabilirsiniz. Basmdan da muhtemelen bOyOk
oranda tantyorsunuz. $uan ki meveut santklardan akrabahk bagl olantntz var ml arantzda?"

Tantk IIker Babug: "HaYIr."

Mahkeme Bakant: "Peki herhangi bir husumet oluturan. Sizin tantkhgmlzdan rahatslz
olaeak dereee husumet oluan bir santk var ml?"

Tanlk IIker Babug: "HaYIr."
Mahkeme Bakant: "Yok. $imdi tantkhk yapaeagmlz konu onemli. Tantk olarak
soyleyeeekieriniz santklann lehine ve aleyhine Mahkeme tarafmdan hOkme esas ahnabilir. Bu



nedenle de emin oldugunuz konularda eevap vermenizi, tereddOtte oldugunuz ve degerlendirme
konularmda ise takdiri gerektiren konular oldugundan eevap vermemeniz daha iyi olur ya da
bilmiyorum demeniz. Dogruyu soylemek Mahkemede maddi geregin alga Ikmasl baklmmdan
onemli, bu nedenle de yemin edeeeksiniz. Ve yemin etmenin de hukuki sorumluluklan var.

OnOnOzde, bir yemin metni gonderdik. Ben size soyleyeeegim onu aynen tekrar etmenizi

isteyeeegim. Bildiginizi dosdogru soyleyeeeginize namusunuz ve viedantntz adma yemin eder
misiniz?"

Tanlk IIker Babug: "Bildigimi dosdogru soyleyeeegime namusum ve viedantm Ozerine
yemin ederim."
Mahkeme

Bakanl:

"Evet

buyurun.

$imdi

size

biraz

mOsaade edelim

hatlriamantz

alsmdan 0 2003 ylh aradan tabi ki uzun bir zaman 9 ylla yakm da bir zaman geti. 0 mesaj
emrine ve mesaj emrinin dayanaglnt oluturan Kara Kuwetlerine gelen yazmm birer suretini
oraya gonderdik. Bir bakm bu mesajl niye gonderme ihtiyael hissettiniz. Bizim sizden ogrenmek

istedigimiz konu. Daha soma bu mesaj emrine ragmen donOOnO takip ettiniz mi, seminerde bu
olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryonun oynandlgl anlalhyor. Bununla ilgili bir mOeyyideniz oldu
mu, bir soruturmanlz oldu mu, bu tereddot nereden kaynaklandl bu konuda alklama
yapmantzl istiyoruz."

Tantk Ilker Babug: "Saym Bakan, Saym Heyet. Sordugunuz soruya gemeden ewel 1
2 genet noktanm altml izmek isterim. Birineisi bu plan semineri 5 ile 7 Mart 2003 tarihleri

...

arasmda iera edildi. 0 done me yani plan seminerinin hazlrhk ve iera donemine doner isek 0 an
TOrkiye'nin iinde bulundugu artlan bir hatlriatmakta yarar var. Bildiginiz gibi 2002 Arahk
aymdan itibaren ozellikle Amerika Birleik Devletlerinin liderliginde yapllaeak olan uluslararasl
Irak'a mOdahale ahmalan kapsammda TOrk Silahh Kuwetleri degil yalntz elbette. TOrkiye
yogun olarak bu konu Ozerinde yogunlamltlk ki bu faaliyetlerde hemen hemen Arahk 0
eivarlarda 2002'nin Arallgmda balamltl. Biz de bu kapsamda ozellikle Kara Kuvvetleri
Komutanhgl olarak Amerika Birleik Devletleriyle Ankara'da yOrOtOlen ikili gorOmelere yogun
olarak katlhyor idik ki bunlar 0 anda TOrkiye'nin en onemli, en hayati konulan idi. Mukatderatiyle
ilgili konulardl. 0 konularda en ufak hatanm yapllmasl belki ok vahim sonulan doguraeaktl. Bu
arada 0 mOzakereler kapsammda TOrk Silahh Kuwetlerinin Kara Kuwetlerinin birliklerinin gorev
almasl soz konusu idi. Vine 0 donemde bOyOk apta, birlik intikalleri vardl. Ve 1. Ordunun bazl
unsurlan bile bu birlik intikallerinin iindeydi. Dolaylslyla bir kere unu hatlria
ta y ar var.
Biz 0 done
S'
I Kuvvetler Kara Kuwetleri olarak bu yogun faaliy erin iindey ik. Ve
mesaimizin h
n hemen yOzde yOzO bu faaliyetlere yonelmiti. Bir
re bunu hatlri makta
yarar gar"
um. Tabi ikinei onemli olan nokta bu sOrete TOrk Silah Kuwetleri Genel urmay

Bak

gei

B

r.

I

n ..

i oldJJ9u bir kuvvet 2010 ahmasl vardl. Bu p, n seminerinl, de klsmen
erhalde alkhga kavuturmakta yarar var. Kuwet 2010

m vermi oldugu direktif erevesinde ite bugOn
•

/.

I

.

en

kurmay

010'dan bahse Iyor z. 2012
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ashnda. Silahh Kuwetler, Kara Kuwetleri nasll olmahdlr? Buna yonelik bir yogun ahma vardl.
Genelkurmay Bakammlzda bu ahmamn bir an once netieelendirilmesi, tamamlanmasrnl
istiyor idi. Tabi bu kuwet 2010 ahmasl ozellikle dl tehditte oluan degiiklikler, olabileeek

degiiklikler. i tehditte olabileeek degiikliler ve tabi en onemlisi de teknolojik gelimeleri de
dikkate alarak bir noktada Silahh Kuwetlerin, Kara Kuwetlerin ite bugOn yaadlglmlz zamanda
nasll bir ereve alaeagrnl gostermeye yonelikti. Bu da tabi bizim faaliyetlerimizin temel
noktalarrndan birisiydi. Sayrn Bakan burada 5-7 Mart 2003 tarihinde iera edilen plan semineri
Ozerinde ki sorulan eevaplandlrma durumundaylz u anda. Bu konu bir dava konusu oldu. Tabi

...

dava konusu olan konu 9 yll oneeye ail. Tam neredeyse 9 yll gemi. imdi takdir edersiniz ki 9
yll sonraki bir olayrn ozellikle yazlh belgeleri yok ise bazl konularda diger konulann her eyi
bugOn bOtOn detaylyla hatirlaYlp bunlara net eevaplar vermek mOmkOn degil. Dolaylslyla belki
bazl sorulara eevap verirken kaydl ihtiyatla hatlrladlglmlz kadanyla demek meeburiyetindeyiz.
Daha alk ifade edeyim. imdi bu onOmOzde olan 3 Ocak 2003 tarihli mesaj. Eger bu mesaj
bulunmasaydl. Belki bugOn bu mesaj gOndeme gelseydi bunu bile bu artlarda net olarak burada
ifade etmemiz gO olabilirdi. Sayrn Bakan ben 0 donemde yani 2002-2003 doneminde Kara

Kuwetleri Kurmay Bakam gorevini yOrOtoyor idim. Bir kere unu ifade etmek isterim. Askerler

bilir ama digerleri iin herhalde soylemekte yarar var. Kurmay bakam karargahrn amiridir. Yani
bu bir noktada kurmay bakanrnrn yetkisi karargaha emir verir. Bir de bagh birlikleri varsa onlara
verir. Onun dlrnda gerek ast makamlarla, gerek Ost makamlarla olan konularda komutan adrna
veya komutan namrna hareket eder. Bunu ifade etmek herhalde yararh olaeak. Herhalde ilk
sorunuz oyle ben anhyorum. Dogru anladlysam. Bu 3 Oeak 2003 tarihli Kara Kuvvetlerinden

ekilen mesajrn neden ekildigini, ne amalar gOttOgOnO sordunuz? 0 zaman bunu
eevaplandlrmaya ahaYlm. 12 Arahk bir kere 1. Ordu Komutanhgrnrn bu iera etmi oldugu plan
semineri Genelkurmay Bakanhglmn ve Kara Kuvvetlerinin tatbikat programlan geregidir. Yani
bunun bir kere altlm izmemiz gerekir. Bu plan semineri Genelkurmay Bakanhgrnrn ve Kara
Kuwetlerinin tatbikatlar programrnrn bir geregidir. Bu nedenle 1. Ordu Komutanllgl tatbikat
programrnda gosterilen bu tatbikatla i1gili planlama ahmalanna elbette balamltlr. Bir noktada
tatbikat programlannda olayl verdikten sonra ost makamlar olarak, artlk bundan sonraki bu

tatbikatla ilgili batOn plan lama iera makaml olan Ordu Komutanhglna aittir. Ost makamlar gerekli

..

duyarsa belki konuya mOdahil olabilir. Bu kapsamda 1. Ordu Komutanhglmlz yapml oldugu
ahmalan 12 Arahk 2002 tarihinde plan ahmasl uygulama esaslan bahgl altrnda ilgili
makamlara gonderildigini, gonderdigini biliyoruz. Bu yazl Kara Kuvvetleri Karargahrna geldikten
sonra bu yazl elbette Kara Kuwetleri Karargahrnda ilgili birimler ki bu ilerde koordinator harekat
bakanhgldlr. Harekat bakanhgrnrn koordinatorlOgOnde bu ilgili yazrnrn ineelemesi yapllmlt1r.

ineeleme sonueunda oynanmak istenilen veya oynanmasl planlanan bu plan seminerinin,
olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryoya dayandlnlmak istedigi gorOlmektedir. imdi burada tabi

belki ok burada bahsedildi. Ama ben bu konunun onemine binaen belki zamanrnlzl alaeaglm
ama bu konuya biraz deginmek istiyorum. <;OnkO tahmin ediyorum iin onemli noktalanndan
birisi. Olaslllgi efendim, en yOksek tehlikeli senaryo nedir? Buna iyi bakllmasl lazlm ve iyi
anlallmasl lazlm. Olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo 2003 ylh iin bizim iin geerli dokOman
TOrk, askeri, milli, strateji dokOmamdlr. 2000 tarihlidir. Elbette bunun Ozerinde milli siyaset
belgesi vardlr. Fakat bizim iin temel olan Silahh Kuvvetler iin esas temel olan dokOman
efendim 2000 tarihli milli askeri strateji konseptidir. imdi buraya baktlglmlz z
gl en
yOksek tehlikeli
senaryonun
ana
parametreleri,
karakteristikleri
rada
u
e ilde
tammlamakt I
mmlama ununla bahyor; bir on art olmamakl
eraber. Bakrn bu b nee
onemli. Bir
art olmamakla beraber, biraz sonra belki niin one . onu da ifade etmek ist rim.
Yani d
alkasl bir on art olmamakla beraber ifadesi b olaslhgl en yOksek te likeli

se

eeeegini gostermektedir. ilia bu olsu

anlamrna gelmEj. <;On 0 bir

evvel de ifade ettigim 9ib! bir ozel\ a olakla beraber tab!' var.

onra
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TOrkiye'nin ig tehdit ile angaje oldugu

anlamamlz lazlm bence.

bir durumda, efendim bunun altmda bunu da

iyi

ig tehdille angaje oldugu bir durumda Yunanistan'm herhalde

Yunanistan'l artlk aglk soylOyoruz burada bende bilemiyorum bir mahsuru yok herhalde. Ashnda
maalesef gokta iyi bir ey degil ama bu noktaya da geldik. Ama unu soyleyeyim bilgi olarak.
Elbette bu olaydan soma biz bOlOn planlanmlzl degitirdik yani bundan da herkes mOsterih
olsun. Elbette bu gizliligi bir noktada ortadan kalkan planlan aynen muhafaza etmemiz elbette
soz konusu degildir. TOrkiye'nin ig tehdit ile angaje olmasmdan, olmasml flrsat kabul eden
komu OIke Yunanistan'm TOrkiye'ye kar1 Ege'de emrivakilerde bulunmasl, iin olaslhgl en
yOksek tehlikeli senaryonun en kritik noktasl budur. Ege'de emrivakilerde bulunmasl, Ege'de gok

.....

sorunlanmlz var. Elbette burasl yeri degil 0 detayma girmek, artl flrsat bulabilirse Klbns'ta
GOney Klbns Rum yonetimiyle, Kuzey Klbns TOrkiye Cumhuriyeti arasmda bir gatlma ortaml
dogurmasl. Olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryonun son parametresi ise Kuzey Irak'ta bir KOrt
devletinin oluumudur. Arz etmeye galltlglm gibi bir ig tehdit olacak. TOrkiye buraya angaje
olacak. Yunanistan bu flrsattan istifade edecek. Artl efendim Kuzey Irak'ta bir baglmslz KOrt
devletinin oluumudur. Saym Bakan burada bir nokta onemli bu olaslhgl en yOksek tehlikeli
senaryo Yunanistan'm TOrkiye'ye kar1 yapacagl emrivakileri bir noktada TOrkiye'nin ig tehdille
angaje olmaslyla baglamaktadlr. Bu kanlmca onemli bir noktadlr. Boyle kabul etmitir bizim 0
anda gegerli resmi dokOmanlmlz. Efendim bunun yanlnda elbette geitli hOkOmet direktifi i1e
Silahh Kuwetlere verilen gorevler gergevesinde Silahll Kuwetler ban zamanmda planlannl
hazlrlar. Harekat planlan diyoruz bunlara. Harekat planlan kapsammda baktlglmlz zaman
elbette bu sozo gegen Olkeye yonelikte Silahh Kuwetlerinin harekat plan Ian var. Peki, bu
harekat planlarmm faraziyeleri, faraziyeler diye bir bolOmO var. Buraya baktlglmlz zaman nasll
bir ey gorOyoruz. $imdi faraziyeler belki bazllanna yabanci gelebilir. Osmanhca bir kelime ve
Arapga bir kelime. Faraziye: malumunuz gelecekte olabilecegi tasawur edilen vakayl olaylardlr.
Bir noktada sizin tahOIOnOze, emarelere, vesaireye bagh olarak. Efendim dersiniz ki; u olabilir.
Faraziyeler. Peki, bizim bu sozOnO ettigimiz Olkeye yonelik harekat planmm faraziyelerine
baktlglmlz zaman acaba neleri gorOyoruz? Efendim birincisi u, diyor ki faraziyelerin bir tanesi;
TOrk Silahh Kuwetleri ig gOvenlik tehdidine kar1 angaje olabilir. Yani bir ig gOvenlik tehdidiniz

var gene faraziyenin birisinde. ikincisi ne? Kuzey Irak. Kuzey Irak'ta bir KOrt devletinin yine
oluumu soz konusu. Boyle bir durumda tabi soz konusu Olkeye dogru bir askeri harekat icra
etmeniz soz konusu. Tabi ig tehdit dedigimiz zaman 0 gOnkO resmi dokOmanlanmlza gore ne
anlamamlz lazlm? Burada da hemen ig tehdit denildigi zaman bazen bir noktaya gidiliyor.

...

Efendim ig tehdit dediginiz zaman imdi bilmiyorum bugOnkO dokOmanlar da degiti mi? Ama 0
gOn gegerli olan dokOmanlanmlza gore resmi istihbarat dokOmanlanmlza gore ig tehdit dediginiz

zaman; 1- YlklCI faaliyetler, 2- BolOcO faaliyetler, 3- irticai faaliyetler gelir, 3 kategoriye aynhr.
Bunlann detayma girmemize herhalde gerek yok. Bunu ifade etmekten maksadlm ne? Bunu
ifade etmekten maksadlm u; esasmda olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo i1e planlann soz
konusu Olkeye yonelik planlann harekat planlannm faraziyeleri arasmda bOyOk fark yok. Aynl
eyleri bir noktada altml giziyor. Ben bu konuyu biraz aglkhk getirebilmek babmdan bunu
aglklamaya gahtlm. $imdi 0 zaman biz 12 Arahk 2002 tarihli yazlyl okuduk, inceledik. Ondan
soma da 3 Ocak 2003 tarihli Kara Kuvvetleri Komutanhgl mesajl gektik. Bu mesaj 2 maddeden
ibarettir. 1. maddeye baktlglmlz zaman isterseniz aynen buradan okuyaylm. Soz konusu
faaliyetin Genelkurmay tatbikat programlan dokOmanmda emreden tatbikat..
I
'ne gore.

Planlama direktifi Ocak 2003 aymda gonderilecek olan kuwet yaplsl ga masl, ku
t 2010.
Bunu biz 'yo z ki 1. Orduya; Ocak aYI iginde bunu gonderecegim. Bu Izim iginde on elikli bir
faaliyet,
un bir faaliyet. Dolaylsl i1e bunu da aldlktan soma bu Ian seminerini
. Ordu

Komu

Igmm yeni kuwet yaplsm. 1lk. tutacak tarz icra edin .. D ig.imiz .. 2. ad ede, 2.
stei'ssoma degmeYI. Burada blzl altml .glz .ek. Istdlglmlz .ca. ym
ay igensmde size kuwetm bu konuya Ihkm dlrek lfinl gondere
J

/

1

\

•

I

glZ,

Iklrlennl
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gondereeegiz 0 zaman plan seminerini oyle oynayln ki efendim bu amaea daha bize yardlmel
olsun. 90nkO Genelkurmay Bakanhgl bu konuda bizi bir olduk9a zaman a91slndan itiyor. $imdi
bu 1. maddeden u anlallmamah, benee bu anlallmasl benim ahsi gorOOmdOr, yanh olur.
Efendim 1. madde; 1. Ordu Komutanllglnln dOOndOgO olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryoyu
reddetmektedir, haylr, haYIr. Bizim buradaki anlatmak istedigimiz olaslhgl en yOksek tehlikeli
senaryoyu modifiye edin. Bazi noktalannl tadil edindir. Bunu kim yapaeakbr? 1. Ordu
Komutanhgl yapaeakbr. 90nkO senaryonun hazirianmasl sorumlulugu 1. Ordu Komutanhglna
aittir. Mesela bir ornek vereyim. $imdi i9 tehdit diyorsunuz, bolOeO tehdit diyoruz. $imdi bugOn
de hala mOeadele etmekte oldugumuz PKK bolOeO terorO ile mOeadele. Kurdugunuz senaryoda

ozellikle GOneydogu'da diger bolgelerde 90k iddetli bir durum eger senaryo i9inde koyarsanlz
1. Ordu birliklerinden bazllannl 0 bolgeye gondermek zorunda kahrslnlz. Bu senaryo tamamen
1. Ordu Komutanhglnln kendi i9inde yapaeagl olaydlr. Efendim oyle bir senaryo kurarslnlz ki
Kara Kuwetlerinin stratejik ihtiyatlannl 1. Ordu bOlgesinde kullanllma olanaglnl kaldlnrslnlz.
geitli nedenlerle olabilir. Kuzey Irak'ta kullanma durumu olabilir, Ege'de kullanma durumu
olabilir. Bu tabi yine 1. Ordunun ana harekat planlnl etkileyen faktorlerden birisi olur. Zaten
"lr

benim de dosya, diger eylerde okudugum zaman u noktayl gordOm. Ordu KomutanlmlZ bu
plan semineri ile ilgili yaptlgl ilk karargah 9ahmaslnda oyle bir direktif veriyor ben yanh
hallrlamlyorsam; arkadalar onee dl tehdidi bir ortaya koyahm. Sonra dl tehditten bakahm i9

tehdide yonelik elimizde ne kalaeak. Oyle bir balanglel var. Burada hi9bir ters bir nokta yok
bana gore. 19 tehdit dediginiz zaman ylklel, bolOeO, irtieai faaliyetler var. Peki, i9 tehdide ka1
kimi kullanaeakslnlz? Tabi ki ilk onee polis. Tabi senaryoya gore bir slklyonetim durumu soz

konusu. Slklyonetim durumu olduguna gore zaten bOlOn i Genelkurmay Bakanhgl bir noktada
sevk ve idaresinde. Ona da muhatap slklyonetim komutanlan. Genelkurmay Bakanl da elbette
Babakan'a kar1 sorumlu. Boyle bir harekat yaplhyor. Polisiniz var, sonra jandarmanlz var.
Eger yetersiz kahrsanlz silahh kuwetleri kullanaeakslnlz. Bu ordu komutanlnln, ordunun
hazlrlayaeagl senaryo gergevesinde bu rahathkla yapllabilir. Dolaylsl ile bu bizim kanaatimize
gore gekilmi olan Kara Kuwetleri mesajlnln birinei noktasl unu dememektedir; efendim
olagan,
dOzelliyorum
olaslllgi
en
yOksek
tehlikeli
senaryo
haylr
reddediyorum,
oynamayaeakslnlz. Haylr, dOzellin, modifiye edin bazl noktalannl. 2- Bana gore 0 da yanh bir

yorum olur. Efendim i9 gOvenlik veya i9 tehdidi hi9 oynamayaeakslnlz. Bu zaten soylenemez. i9
tehdidi oynama derseniz olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryonun genel yaplslnl da bir noktada
•

TOmas'a biraz kar1 durum ahyorsunuz, artlk plan faraziyelerinde de bu zaten varit olan bir
durumdur. Dolaylsl ile Sayln Bakanlm 1. madde tekrar alllnl, ifade etmek istiyorum. Olaslhgl en

yOksek tehlikeli senaryo reddetmemektedir.
balangl9ta

alllni

9izmeye

9ahbglm

ifadeler

i9 tehdidi oynamayln anlamlnda anlallmasl
ile

bana

gore

ters

dOer.

Eger

bazllannln

dOOndOgO gibi olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo efendim mahsurlu, mahsurlu. Daha a91k
soyleyeyim. Bazl su9 unsurlan vesaire tekil ediyor. Eger Kara Kuwetleri Komutanhgl Karargahl

bunu gordO de 2. maddeyi yazdi ise 0 zaman 0 karargah da bOyOk SU9ludur. 90nkO 2. maddede
diyoruz ki; sen bu gonderdigin olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryoyu biraz modifiye et, bazl
yerleri ile oyna. Ama ileride tespit edilecek tarihte efendim 12 Arahk 2003'te gonderdigin 0
olaslhkh en yOksek tehlikeli senaryoyu oynayabilirsin. Tarihini tespit et, bize de bildir koordine
edelim. E imdi eger bu olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryoda biz bir a91k soyleyelim burada bir
mahkeme durumundaylz. SU9 unsuru varsa ve bunu dediysek 0 zaman bu sor
sormak
lazlm, bizlere sormanlz lazlm yani nasll boyle bir eye efendim m"
ade ettiniz. Sayln
Bakanlm
ni
eak ile ilgili soyleyeceklerim bunlar. Ama eger
. saade ederseniz 90nkO
resim 3 Oe
itmiyor, devaml var. Ama tartlmalara baktlglmlz
an 3 Oeak sanki er ey
30eak't
. i. Haylr, 3 Oeak'tansonraki bir sOre9 var. 0 zaman b 3 Ocak'tan sonraki s' reeide
bir."

akarll: ''Tabi onun ile de ilgili bir."
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Tanlk IIker Babug: "Eger uygun gorurseniz ona da deginmekte yarar var."
Mahkeme Bakam: "Bir tespit yapaylm, ondan sonra siz devam edin."

Tamk IIker Babug: "Buyurun efendim."

Mahkeme Bakam: "$imdi bizim elimizde olmayan muhtemelen aiv yonergesi
geregince Kara Kuwetleri Komutanhglnda arivden kaldlrlldlgl anlallan, tamklar da duzenlendi
diyorlar. Kara Kuwetleri Komutanllgl sonu raporu. Genelkurmay Bakanhgl sonu raporu var
elimizde fakat Kara Kuwetleri gozlemcilerinin duzenledigi sonu raporu yok. Tevfik OZklh 0
donemki sizde az once Kuzey Irak'ta yaanan sorunlar ile i1gili alkladlnlz. 0 donemki
yogunlukta unutulmu olabilir, tam anlmsamadl ama dun dinledigimiz Kara Kuvvetleri

Komutanllgl gozlemcilerinden Nevres albay ve bir kii daha dinlemitik, Omer $evki Genturk
haZirlandlgln1 hallrllyoruz diyorlar. Tabi hazlrlandl ise herhalde son makam olarak size gelmi,
sizden de Kara Kuvvetleri Komutanhglna."

Tamk IIker Babug: "Ben son makam degilim efendim, kuvvet komutam var. Ben arada
bir makamlm."

'-'

Mahkeme Bakanl: "HaYlr u anlamda. Genelde kurmay bakam ise Genelkurmay
Bakanhglnda 2. Bakana sunulmu."

Tamk IIker Babug: "Evet."

Mahkeme Bakanl: "2. Bakan da Genelkurmay Bakanlna ifahi olarak arz etmi."

Tamk Ilker Babug: "Evet."

Mahkeme Bakam: "Siz boyle bir ey hatlrhyor musunuz, size
sunuldugunu? Bu soru erevesinde alklamalanmza devam edebilirsiniz."

bir sonu

raporu

Tamk Ilker Babug: "Ona da isterseniz soma ml gelsek. Isterseniz 31 Ocak olayl i1e

devam edelim."

Mahkeme Bakam: "Tabi siz bu."

Tanlk IIker Babug: "Soma tabi 0 soruya gelelim."
Mahkeme

Bakam:

"Tabi

tabi

bu

soru

da

iinde

olmak

kaydl

ile

devam

ediniz

beyammza."

Tamk Ilker Babug: "Evet, peki olur hay hay. Say In Bakamm imdi 3 Ocak i1e i1gili
soyleyecegim bunlar. $imdi bu arada tabiki Ordu Komutanllglmlz bu plan 3 Ocak i1e i1gili bizim
mesajlml aldlktan soma, bizim dedigim Kara Kuwetleri Komutam mesajl, Ordu Komutanhglmlz
ahmalara devam ediyor. Bu arada eger ben yanh hatlrlamlyorsam 17 Ocak 2003 tarihinde
.....

Kara Kuvvetleri Komutanlnln 1. Ordu Karargahlnl ziyareti var, herhalde dogru hatlrhyorum 17
Ocak ve tabi arkadalanmlz burada teyit ederler. Tabi gorebildigim, unku dosyada var bu
toplantl. Bu toplanlida bu tatbikat da soz konusu olmu. Yani bir bu tatbikat i1e i1gili bir paragraf
var. Tabi bunun dllnda, bu paragrafln dllnda ne kadar detaya girildigini ben tabi bilemiyorum
ama bir 17 Ocak'taki kuvvet komutanlnln 1. Ordu Karargahlnl ziyaretinde bu tatbikatln soz
konusu oldugunu da biliyoruz. 31 Ocak 2003 tarihinde 1. Ordu KomutanliQI tekrar bu plan
semineri ile ilgili olarak bir yazl hazlrhyor ve gonderiyor, 31 Ocak 2003. Say In Bakamm 31
Ocak 2003 tarihli yazl 56 adrese gitmitir, bunun altlnl izmek isterim. 56 adres. En bata
Genelkurmay Bakanhgl vardlr. Soma kuwet komutanhklan vardlr. 56 adrese gitmiti bu mesaj.
$imdi 31 Ocak 2003 tarihli 1. Ordu Komutanhglnln yazlslna baktlglmlz zaman maksat
maddesinde unlan gOruyoruz benim ammsayabildigim kadan ile. 2 maksat tatbikat ile ilgili, 2

maksat efendim ifade ediyor. 1. maksat olarak diyor ki; olaslhgl en yuksek t'
aryoyu
oynayacaglm bunun ile ilgili alternatif plan lara bakacaglm, hemen onun al
a 2. bir ma e var.
Egemen h
at planlm inceleyecegim. Egemen harekat planlnl in
erken diyorki; 1 Kara
Kuvvetle'
ratejik ihtiyatlanmn bana verilmedigi bir durum ahcam labilir. Sayln Bak mm 0

and

r Kuwetleri stratejik ihtiyatlan belki Ege Ordusu BOlg inde kUllamlai'linir.
labilir,
d.yanij?Jr-MreKat tarzldlr. I guvenlik olaylan veya i ehdit ile i1gili 01 ylan 1 Ordu
 gosteriyor. 1. Ordu BOlgesinin duuk gosterilme i Turkiye'nin bu . n sathl da i

'1
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tehdidin aynt seviyede oldugu anlamma da ahnmamahdlr. OOncOsO de Kuzey Irak'ta ok ciddi
blr durumun olmadlgml izen bir senaryo erevesinde egemen harekat plantnt oynayacaglm
diyor. $imdi ashnda 2. maddede oynamaYI dOl}OndOgO husus bizim 13 Ocak 2003 tarihli

ektigimiz mesaj i1e bOyOk olOde akll}maktadlr. Yani daha degil}ik bir tabir ile bu Kara
Kuwetleri Komutanhgmm isteklerini karl}llamaktadlr bir boyutu ile. Boyle degerlendirdik."
Soz almadan konul}uldu, anlal}llmadl.

Tanlk Iiker Bal}bug: "Efendim 3 Ocak. 31 Ocak'taki yazl 3 Ocak'taki Kara Kuwetlerinin bu
konu ile isteklerini bOyOk olOde karl}lladlgml degerlendirilebilir. 2- Biz 1. Ordu Komutanhgma
Ocak 2003'te size kuwet yapllanmasl ile ilgili direktifi gonderecegiz dememize ragmen
gonderemedik, gonderemedik. C;;OnkO gerekten 0 anda biz Kuzey Irak i1e i1gili yogun faaliyetler
iindeydik. 3. olarak da Mart'm sonuna geliyoruz, Mart'm bal}I bir egitim ylll takvimimiz vardlr
bizim. Egitim ylh takvimimize de baktlglmlz zaman acaba 3 Ocak'ta yolladlglmlz 2. maddedeki
olayl bir daha oynama zaman! olur mu, olmaz ml diye de degerlendirmil} olabiliriz. Ben l}imdi
bunlan hep hatlrladlglm kadan ile tabi ifade etmeye alll}lyorum. Bu kapsamda baktlglmlz
zaman biz 31 Ocak 2003 tarihli 1. Ordu Komutanhgmm gonderdigi yazldaki genel ereveyi

--

uygun olarak degerlendirmil} olmamlz lazlm. Aksi olabilir miydi? Olabilirdi. Aksi olsa idi bug On bu

31

Ocak

2003 tarihli yazlyl aksini gosteren bir emrimiz olmasl lazlmdl. Bir neden de
ilia aksi olmasml gosteren fazlada bir neden de ben karargah olarak da

gormOyorum

goremedigimizi tahmin ediyorum. Aksi bir emir olmadlgma gore 31 Ocak 2003 tarihli efendim
yazl uygun gorOlmOl}. 56 tane adrese de gitmil}. Bunlardan bir tanesi de Genelkurmay
Bal}kanhgl, Genelkurmay Bal}kanllgma Tat Prog erevesinde bu konuya bakmasl lazlm.
Oradan da bir l}ey yok, kimse uygun gorOyor. laten uygun gorOlmemesini gerektirecek
gerekten bOyOk bir neden oldugunu da bugOn bile ifade etmek zor. Dolaylsl ile 31 Ocak 2003
tarihli yazl erevesinde bu tatbikat oynanmll}tlr. Tatbikata katllan gozlemcilerinde ifadelerine de
baklldlgl zaman bOyOk ogunlugu hatta yOzde verenlerinde oldugunu ben gordOm veya il}ittim.
YOzde 90, yOzde 100'e yakm bu tatbikat egemen harekat planl kapsammda oynandlgl ifade
edildi. Dolaylsl ile esasmda l}U anda burada gorOl}Olmekte olan, dava konusu olan 1. Ordu plan
semineri konusu 3 Ocak 2003 tarihli mesaj ile degil 31 Ocak 2003 tarihli Ordu Komutanhgmm
teklifi i1e baglantlh olarak oynandlgml degerlendirebiliriz. Ancak Kara Kuvvetleri Komutanllgmda
ki ben 0 donemde Genelkurmay Bal}kanlydlm. BOlOn bu planlamalar ile i1gili bOtOn

-.

karargahlarda, Genelkurmay Karargahmda, Kara Kuvvetleri Karargahmda, 1. Ordu Komutanhgl
Karargahl sonra tabi Deniz ve Hava Kuwetleri i1e ilgili bolOmler i1gili karargahlarda arandl.
Malumunuz 5 yll sonra bu evraklar imha ediliyor. $unu da burada soylemekte hi be is
gormOyorum. Yani bu da silahh kuwetlerin, Genelkurmay Bal}kanllgmm gostergesidir Saym
Bal}kantm. Genelkurmay Bal}kanllgl hibir zaman yalan soylemez. 0 Genelkurmay'daki
haZirlanan sonu raporu lojistik bal}kanhgma Iktl."
Mahkeme Bal}kant: "Evet."
Tanlk ilker Bal}bug: "Biliyorsunuz, bakm lojistik bal}kanhgma Iktl ama biz Ikan bu
belgeyi size takdim etmek mecburiyetindeyiz."

Mahkeme Bal}kanl: "Evet, cevabmlzl hatlrllyorum 0 konuda. 0 l}ekilde geldi dogrudur."
Tantk Iiker Bal}bug: "Aksi kesinlikle olmaz. Evet, lojistik bal}kanhgl Iktl. Onu oyle belgeyi
saklayahm, vesaire kesinlikle boyle bir l}ey soz konusu degildir. Ozellikle bu biz .
tSIZ
ediyor. Genelkurmay Bal}kanllgmm maalesef bazl yazllanna, dege ndirmelerine
abi
Mahkemenizi te . ederim ama bazl yerlerde maalesef l}Ophe ile
klhyor. Genelkur ay
Bal}kanhg
ahl da dahil Genelkurmay Bal}kanllgl da dahil yal
soylemez efendim Ha
eksik bilg
ilir. Yanhl} bilgilerde olabilir ama hibir zaman yala soylemez. Ben ozellik bir
TOrk'
uwetleri mlJ olarak bu konudan ok bOy"
OzOntO duorum.
aym

B
K.

ut

bu
semineri 4-6 Mart arasmda oynanaca tl. Ozellikle
katllmasl hatlrladlglm kada1 i1e sz konusuydu. fendim bu pia

ra Kuv etleri
seminer erine,
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harp oyunlanna bUlOn komutanlar her zaman katlhr ml? Olabilir. Yani komutanlann programma

bagh olarak bu tip plan seminerlerine Genelkurmay Bakam ve kuwet komutanlan eger
programlan mOsaitse katllabilirler. Ama artta degildir elbette her eye kablmak. Kara Kuwetleri
Komutam katllaeaktl fakat 0 donemi hatlrlarsanlz tam en kritik doneme girdigimiz sOretir. 28
$ubat'ta Milli GOvenlik Kurulu toplantlsl var. Onun hanl hanl hazlrhklan iindeyiz, 1 Mart tezkere
olaylmlz var. 1 Mart tezkerenin reddedilmesi esasmda tam reddedilmedi malumunuz, oradaki bir
ey saYI olmadlgl iin. Ama tezkere olayl bitmedi. 1 Mart'tan soma 2. bir tezkere konusu
Ozerinde ahmalar devam etti. Bu artlar altmda kuwet komutanmm tabi ki tatbikata katllmasl
mOmkOn degildi. Soma biliyoruz ki bu tatbikat Ordu Komutanhgmm teklifi ile efendim 5-7 Mart
tarihleri arasma ahndl, bizde onayladlk. Soma bizim de bir mesajlmlz var ve bu tatbikata tatbikat
programmda delillenen gozlemeiler katlldl. Gozlemeiler nasI I sei1ir? Herhalde bu da bir sorulan
suallerden bir tanesi oldugunu tahmin ediyorum. Efendim imdi."

Mahkeme Bakanl: "Siz birok soruyu sorulmadan eevapladmlz. Herhalde soru da
azalaeak."

Tamk Ilker Babug: "Herhalde daha bir bOton."
....

Mahkeme Bakanl: "Evet gOzel oldu. Buyurun devam edin."

Tamk IIker Babug: "Uygun gorOrseniz, uygun gorOrseniz. Isterseniz keserim yani nasll
ey yaparsamz."

Mahkeme Bakam: "Yok, yok. Bir bOtOnlOk ierisinde bugOne kadar siz tabi diger
tanlklann dinlenmesinde yoktunuz sabah da. Sizin bu aamalarda belirttiginiz hususlann ogu
sorulardan soma eevaplandl, siz bunlan peinen eevapladmlz, iyi oldu bir bOtonlOk olumu
oldu. Devam edin buyurun."

Tanlk IIker Babug: "Efendim bu tatbikatlarm planlanmasmda karargahlarda sorumlu
bakanhk, harekat bakanhgldlr. Harekat Bakanllglmlz. Onun ashnda bir tatbikatlar ubesi
vardlr, aS11 ite bu tatbikatlar ubesine aittir. Bu harekat bakanhgl bakanhklardan sorar, bOyle
bOyle bir faaliyet var sizin bakanhglmzdan kimler katllaeak. 0 bakanhklar her ilgili bakanhk
harekat bakanhgma bu isimleri sunar. Tabi ki bu isimler olutuktan soma komuta katma da
gerek duyulursa arz edilir. Komuta katmm onaylanmasl ile tatbikat gozlemei heyeti oluur. Bizde

Kara Kuvvetlerindeki olayda esasmda tabi ben u anda net olarak hatlrlamlyorum ama ifadeler

oyle. Bu tatbikata Kara Kuwetleri gozlemei heyetinin bamda plan daire bakanmm katllmasl
soz konusu iken ki hakikaten arkadalmlzm rahatslzllgml hatlrhyorum Tuggeneral Yokuoglu
herhalde 0 donemde hastaneye yatma durumu oldugu iin ok klsa bir sOre zarflnda egitim daire

""

bakanmm bu tatbikata gozlemei heyeti bakam olarak katllmasl soz konusu olmu. Gozlemei
heyeti tatbikata gitti, izledi. Onlar ile ilgili zaten burada tahmin ediyorum sizlerin sorulan ile bUlOn

konular ortaya konuldu. $imdi tatbikattan dondOkten soma gozlemei heyetindeki arkadalar bize
yani komuta katma soziO veya yazlh bir bilgi arz ettiler mi sorusu gayet hakh bir sua!. Tatbikattan
dondOkten soma gozlemei heyetinin soziO veya yazlh olarak bir bilgi arz ettigini u anda
habrlayamlyorum. Aneak undan eminim, aneak undan eminim. Eger bu tatbikatta slra dll,
olaganOsto bir durum olsaydl bu arkadalanmlz mutlaka bize bun Ian arz ederlerdi, anlatlrlardl.
Onlar bize anlattlktan soma artlk Genelkurmay Bakanhgl gibi bir makama gelmi bizlerin bu
olaganOstO, slra dl1 bize arz edilen olaylan bugOn burada unutmamlz veya hatlrlamamamlz sOz
konusu olamazdl, mOmkOn degi!. Dolaylsl ile dondOkten sonra arkadalann soziO veya yazlll
bilgi verdiklerini net olarak hatlrlamamakla beraber tekrar altml iziyoru.
dl1 veya
olaganOsto bir olay olmasl durumunda 0 arkadalanmm bu bilgiyi bize ver emesi mOm On degil
ve bizim de u anda, u masada, burada otururken bunlan hatlrlama
mOmkOn degil 0 halde

olaganOsto
slra dl1 bir tespitleri olmadlgl sonueuna geliyoruz. eki, tatbikat ile ilg Ii olarak
bir sonu9.
zlh bir sonu raporu, Kara Kuwetleri Karargahl olarak aZlrlandl ml? Size rz edildi

mi?
pr

bir sual,

olar

-

r sua!. Prensip olarak hazlrlanmasl aZlm Saym Bkam . Evet,

bikatlardan soma 30 gOndOr hatta yamlmlyo sam 30 gOn s nra
I

/

aZlh bir
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tatbikat sonu9 raporunun prensip olarak hazlrlanmasl lazlm. Peki, bize arz edildi mi boyle bir
yazlh tatbikat sonu9 raporu diye sorarsanlZ, a91k ve samimi olarak soylOyorum; u gOn itibari ile
de hazrrlanlp arz edilip edilmedigini net olarak halJrlayamlyorum. Ama biraz ewel soyledigim

gerekgeler burasl i9in de gegerlidir. Eger 0 raporda olaganOslO ve slra dl1 bir olay olsaydl ve bu
rapora ge9seydi Saym Bakanlm yine bizim bunu unutmamlz mOmkOn degildi. Tatbikat sonu9
raporu ile ilgili olarak da benim halJrlayabiidigim kadar ve degerlen, bilgime dayanarak sizlere
burada ifade edecegim hususlar bunlardlr. Bundan sonra son belki plan seminerinin son
halkasml Ordu Komutanhgmm sonu9 raporu tekil etmektedir. Ordu Komutanhgmm sonu9
raporu yanllmlyorsam 24 Mart 2003 tarihini talmaktadlr. Bu Ordu Komutanhgmm sonu9 raporu

Kara Kuwetleri Karargahma da gelmitir. Bir ilem yapllml mldlr sorulabilir. Allah'tan bu
sorunun cevabml TOmgeneral Daysal'm hazlrladlgl raporda gordOm. TOmgeneral Daysal'm
hazlrladlgl rapor, 0 rapor olmasa hakikaten buna da cevap veremeyecegiz net olarak.
TOmgeneral Daysal hazlrlaml oldugu raporda demek ki bir kaydml bulmu karargahta. Diyor ki;
1. Ordu Komutanhgmm gondermi oldugu tatbikat sonu9 raporundan kuwet karargahl sadece
dOman imkan kabiliyetleri ve kabul ihtimal (bir kelime anlallamadl) ile ilgili konuya ilem yaptl,


digerlerine herhangi bir ilem yapmadl. Saym Bakanlm benim plan semineri ile ilgili olarak
genel hatlart ile sizlere ifade edebilecegim hususlar bunlar. Zamanmizi aldlm belki ama belki
bunlartn biraz a91k olarak anlatllmasmda yarar vardl. Bundan sonra olabilecek plan seminerine
ilikin her tOrlO soruya cevap vermeye hazlrtm. TeekkOr ederim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Sorabilir miyim Bakanlm?"

Mahkeme Bakanl: "Buyurun, once CMK 201 geregince Heyet, Cumhuriyet Savcllart,
sanlk ve mOdafileri soru sorabiliyor ve yine mOdahii ve vekil de sorabiliyor. imdi diger
tanlklardan farkh olarak Saym tanlglmlz ayrtntlh bir a91klama yaptl. Tekrara mahal verilmeden
aynl eyleri tekrar a91klamaslnl istemeden sorulart sorahm, bouna zamanlmlZI harcamayahm.
Hakim Bey soracak, size de soz imkanl tanlyacaglz."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "imdi bu 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu'da yapllacak
olan

plan

seminerinin

uygulama

esaslart

ile

ilgili

olarak

12 Arahk 2002 tarihli

uygulama

esaslartna ilikin bir yazmm geldigi, bu yazldan daha sonrasmda mesaj formu olarak Ocak, 3
Ocak 2003 tarihli bir cevap verildigi, bu cevap igeriginde de soz konusu faaliyet ile ilgili olarak
Tat Prog'da belirtilmi olan plan semineri eklinin uygulanmasl eklinde bir mesaj emrinin
dOzenlendigi,

""

ayrtntlh olarak a91klama yaplinlz. Biz burada OEYTS'nin uygulanmamasl,
reddedilmesi ekli lie degil de belki bir modifiye edilme ya da bir tadilata ugrama, gozden
ge9irme ekli ile bu ekli ile bir mesaj formu dOzenlenmi. Bu hususu bir gozonOne aim, yeniden
inceleyin ekli ile bir mesaj formu. 2. maddenin manasmm bu olabilecegi ekli ile beyanda
bulundunuz. Bu modifiye edilme igerik olarak ya da tadilat olarak ya da sizin gozden

ge9irilmesini istemi oldugunuz konu bu mesaj emrinde anlallmIYor. Bu mesaj emrinin bir
mesaj formunun bir sonrasmda a91klama ekli ile bir yazlsl 1. Orduya gonderildi mi yoksa
sadece bu mesaj formu gonderildikten sonra bu konu kapatllml olup sonrasmda ite bahsetmi
oldugunuz 17 Ocak ve 31 Ocak'taki 0 gelimeler mi yaandl?"
Tanlk IIker Babug: "Saym Bakanlm 3 Ocak 2003 tarihli mesajdan sonra ayrt bir yazl
yok, haylr onu ifade edeyim. Bu mesajm 2 maddesi var, birbirine karttlrllmamasl lazlm. 1.
madde de deniliyor ki; siz bu plan seminerini oynaym Tat Prog'daki gibi oynaym. Ocak aYI i9inde
biz size kuvvet 2010 ile ilgili bir direktif de gonderecegiz onu da dikka
m ve 2
'da 1.
Ordunun alacagl hal ekli tekilata yonelik olarak bu tatbikali golOrdO
uradan u anla Ilmasl
lazlm. Tabi sk
rin bunu rahat anlamasl lazlm. Bir askeri termi loji Ozerinde gorO' yoruz.
Bunun ani
aSI kolay degi!. Yani bu diyoruz ki; 1. Ordu Ko utanhgma senaryo s na ail.
Senaryo
mluluguna biz JsartamaYlz zaten. Plan seminerinin enaryosu 1. Ordu)<om tanhgl

tarafl

r Siz burada yalnlz dogru dediniz b n de ona katlhyoNm.
,

u bize

.
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gonderdiginiz OEYTS'yi modife edin, bazl yerlerini tadil edin budur burada. Reddi degildir modife
edilmesini istemektedir. 2. maddede."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Hangi hususlarda 0 konuyu hallr1lyor musunuz, hangi
hususlarda?"

Tamk IIker Babug: "Onu aylk zaten mesajda soylemiyoruz ama ben biraz ewel

balanglytaki aylklamamda da izah etmeye yahtlm. Ornegin olaslhlll en yOksek tehlikeli
senaryo sabit bir senaryo dellil. Bir kere bun un iyi anlamamlz lazlm."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Evet."
Tamk i1ker Babug: "Bakm bamda ne diyor. Bir on art olmamakla beraber halla."
Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Yok ite degiken olabilir dediniz ya."
Tamk IIker Babug: "Olabilir."
Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Onunla ilgill olarak yani burada mesela 0 hususlara bir

dikkat yekilme ekli ile yani bu hususlar biraz daha Ozerinde durulabilir."



Tamk ilker Babug: "Durulmaml."
Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bundan sonrasmda ite gonderilecek uygulama esasl ile
ilgili bu hususlar kale me ahnmasl daha uygundur ya da teklif edilmesi uygundur ekli ile bir
aylklama olmadlgl takdirde bunu 1. Ordu kendisine yeniden uygulama esaslan ile ilgili bir yazl
gonderdiginde neye gore kontrol edip gondereeek?"

Tamk IIker Babug: "Saym Bakamm bunu 1. Ordu anlar. COnkO bu balanglyta Tat
Prog'a al diyoruz. 0 Tat Prog'da ne oldugu aylk. Kuwet 2010'u al diyoruz, onu hedefle diyoruz.
OEYTS'yi buna gore oyna diyoruz. Mesela biraz ewel bazl ornekle ile ifade etmeye yahlIm.
Eger siz yapaeaglmz OEYTS'de 0 neyse olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryoda Kara
Kuvvetlerinin stratejik ihtiyatlannl baka bir bolgede kullanmayl varsayarsamz harekat plammza

etkisi yapar. Bunu ama ordu hesap edeeektir. Veya baka bir eyi ifade ettim. GOneydogu

Anadolu'da teror alml baml gidiyor. Allah korusun Istanbul'da vesairede de olmayaeagl
anlamma gelmez. Tabi boyle bir durumda herhalde Silahh Kuwetler ne yapaeak? 1. Ordu
Bolgesinden de bazl birlikleri almak durumunda kalaeak. Nitekim planlanmlza bakllglmlz zaman
u varsaylm da vardlr. 1. Orduya planlann da oyle olmasl lazlm. GOneydoguda 0 anda yOnkO
ordulann giden birlikler vardl GOneydogu Anadolu'da. 0 planlarda faraziye olarak unu derdik.
Bu GOneydoguya giden taburlannm sana geri verildigi, yOnkO bir orada taarruz gOeOnOn
muhafaza edilmesi lazlm onemli olan nokta bu. Yunanistan'a ka1 iera edeceginiz taarruzdaki
taarruz gOeOnO muhafaza edeeeksiniz bunu dengeleyeeeksiniz. Bunu kim yapaeak? 1. Ordu



Komutanllgl yapaeak.
senaryoyu

DolaYlsl

reddetmiyoruz,

ile

modifiye

1.

maddede biz efendim olaslhgl en yOksek tehlikeli

edilmesini

istiyoruz.

Bunu

1.

Ordu

Komutanhgmdan

istiyoruz, bu u ekilde yanh bir anlama olmamah. Efendim iy tehdidi oynamaym hiy. Iy tehdidi
oynamaym demeniz bir noktada

OEYTS'nin tamamen dlma ylkmamz anlamma gelir. 2.
maddede Saym Bakamm 12 Arahk 2003'te gonderdiginiz OEYTS'yi aynen oynaym diyoruz,
aynen oynayln diyoruz. Ama onun tarihini bilahare tespit edelim diyoruz."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Bakanlm."
Mahkeme Bakanl: "Buyurun Hakim Bey."

Oye Hakim Murat OrOndO: "$Imdi sizin gonderdiginiz mesaj emrine ragmen 1. Orduda
olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryonun gorOOldOgO anlalllyor ve beyanlanmzdan ve sevden."
Salonda soz almadan konuanlar oldu, anlallamadl.

Oye Hak;tn Murat OrOndO: "Bunu sanlklar kabul ediyor. Olasjllgf en yOksek tehlikeli

senaryonun."

Salo
soz almadan konuanlar oldu, anlallamadl.
o
akim urat OrOndO: "Bakln haylr haylr sorumuz bir
a
akarw.-"SOruyu sorsun bekleyelim."
V ...
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Oye Hakim Murat OrOndO: "$imdi 1. Ordunun olasllIgl en yOksek tehlikeli senaryoyu bu
sizin mesaj emrinize ragmen uygulanmasl konusunda herhangi bir bilginiz var miT

Tanlk Ilker Babug: "Efendim imdi Sayln Bakanlm 31 Oeak 2003 tarihli yazlya tekrar
donmemiz lazlm. Bir sOrey geyiyor. 03 Oeak 2003'te bunu soylOyoruz evet. Bu OEYTS'yi ileride
oyna diyoruz tamam. Ama 12 Arallk'ta gonderdigin OEYTS'yi reddetmiyoruz. 0 OEYTS
Ozerinde gerekli dOzenlemeleri yap, bu plan seminerini bOyle oyna diyoruz. Ne zaman? 03 Oeak
2003. Ordu yalllyor sonra bize 31 Oeak 2003'te yeni bir teklif gonderiyor. Diyor ki; OEYTS'yi de
oynayaeaglm, 1. maddesinde. 2. maddesinde diyor ki; ben esas sizinle oneelikle arzu ettiginiz

ana konuyu oynayaeaglm. Nedir? Egemen harekat planlnl oynayaeaglm. $u u varsaylmlarla
oynayaeaglm. Bizim de oneelikle arz ettigimiz bir ey. E imdi 31 Oeak'ta ki gonderdigi mesajda
OEYTS'nin de oynanmasl bir mahsur degil ki. Biz esaslnda 03 Oeak 2003'te de OEYTS'nin
ileriki bir tarihte oynanmaslna evet diyoruz ama 0 gOn oynanmamaslnl istiyoruz. Gelmiiz 31

__

Oeak, $ubat balna gelmiiz. Herhalde degerlendirmiiz demiiz ki; evet bu 31 Oeak tarihli
yazlnln 2. maddesi bizim arzu ettigimiz birinei hedefi karllIyor ama orduya dedik ki; bu 12
Arallk'taki yazldaki OEYTS'yi sonra oyna. Herhalde 0 anda demiiz ki; bunu da bu arada
oynasln egitim Ylllnin bir noktada onu da dOOnmO olmamlz gerekir. Bir diger neden de 03
Oeak 2003 tarihli mesajda biz diyoruz ki; Oeak 2003 ayl iyinde size Kara Kuwetleri 2010 ile ilgili
direktifi gondereeegiz diyoruz. Gonderemedik, gonderemedik. Irak Harekatl ile (bir kelime
anlallamadl). 0 zaman bir boluk da oldu. Dolaylsl ile 31 Oeak 2003 tarihli yazl ile asllnda
bOWn amaylar, bOWn planlanmasl arzu edilen hususlann oynandlgl anlallmasl gerekir diye
degerlendiriyorum."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Tamam Bakanlm."
Mahkeme Bakanl: "Buyurun."

Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "Bakanlm ben bun a baglantrll olarak bir soru sormak
istiyorum da. $imdi bu mesaj sizin ayrklamalannlzda Kurmay Bakanlnln belli konularda mesela
buradaki mesaj emrinde oldugu gibi bu mesaj emri sizin imzanlz Kara Kuwetleri Komutanl
adlna oyle degil miT

Tanlk IIker Babug: "Dogru."
Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "Siz Kara Kuwetleri Komutanl adlna bir mesaj emri
gonderiyorsunuz. "

Tanlk Ilker Babug: "Evet."
Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "Yani bu bir emir oyle degil mi?"

"'"

Tanlk Ilker Babug: "Dogru."

Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "Netieede gerekyesi, sebebi ne olursa olsun olaslllgi
en yOksek tehlikeli senaryoyu 4-6 veya 5-7 Mart tarihinde oynamaYIn diyorsunuz bir emir
veriyorsunuz."

Tanlk ilker Babug: "Neyi oynamayln diyorumT

Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "Olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryoyu 4-6, 5-7 Mart

tarihlerinde oynamayln."
Tanlk IIker Babug: "Modifiye etmeden oynamaYIn."

Cumhuriyet Savelsl Sava Klrba: "Bakln oynamayln emri diyorsunuz."
Mahkeme Bakanl: "MOsaade edin mOsaade edin. Soruyu bir gorOyoruz."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "(Mikrofona konuulmadrglJeirTSO
anlallamadl)."

CumhurFJet avelsl Sava Klrba: "0 tarihte oynamayln diyorsunvz. Daha sonra."
Bir klslklar mOdafii Av. Celal Olgen: "(Mikrofona konumadlgr iyin soylehenler

anlallama

-erne Bakanl: "Soruyu bir bitirsin ondan sonra degerl,endireeegiz. Bl/Yurun !Soruyu
Cl Be""
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Cumhuriyet Savelsl

Savai? Klrbai?:

"Bir emir veriyorsunuz ve netieede oynamaym

diyorsunuz. Yani 0 tarihte bu plan seminerinde oynamaym diyorsunuz. Daha soma bakm alk
bu, ok alk. 3- IIgi ile teklif edilen senaryonun 1. Ordu Komutanhgl plan semineri 4-6 Mart
2003'den soma, soma 1. Ordu Komutanhglnea tespit edileeek bir tarihte plan ahi?masl i?eklinde
ineelenmesini, planlanaeak tarihin bildirilmesini yani oynamayln emri veriyorsunuz Kara
Kuwetleri Komutanl namlna. Fakat buna ragmen."

Tanlk IIker Bai?bug: "3 Oeak."
Cumhuriyet Savelsl Savai? Klrbai?: "Oynanmama emri veriyorsunuz. Emir degil mi bu?"

Tanlk IIker Bai?bug: "Efendim 0 verdigimiz emir 3 Oeak'ta."
Salonda soz almadan konui?anlar oldu, anlai?llamadl.

'-

Cumhuriyet Savelsl Savai? Klrbai?: "1 saniye Avukat Bey, 1 saniye."
Mahkeme Bai?kanl: "MOsaade edin. Bu konu tartli?lldl yeni bir i?ey getirmeyeeek IOtten."
Cumhuriyet Savelsl Savai? Klrbai?: "HaYlr benim soruma eevap versin Avukat Bey. Niye
soruluyorsa eevap vermesi yonOnden bunu i?ey yaplyorsunuz?"
Mahkeme Bai?kanl: "Bu soruda itiraz edeeek bir taraf."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Bakln 1 dakika efendim itiraz edinee."
Mahkeme Bai?kanl: "Buyurun."

Cumhuriyet Savelsl Savai? Klrbai?: "0 zaman bu tanlgl niye aglrdlk buraya, tanlgl niye
aglrdlk?"
Mahkeme Bai?kanl: "Bakln Savel Bey sorunuz."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Bir cOrnie edendim."
Mahkeme Bai?kanl: "Tamam imkan tanlyaeaglm. $imdi Savel Bey sizin sorunuz bu mu?
Soru 1."
Cumhuriyet Savelsl Savai? Klrbai?: "Eve!."
Mahkeme Bai?kanl: "Sizin itirazmlz nedir Avukat Bey?"

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Saym Bai?kanlm emri veren komutan emri ne
i?ekilde verdigini alkladl. $imdi Saym Cumhuriyet Savelslnm haylr siz Israrla bunu demek
istiyorsunuz i?eklindeki bir soruya Saym Mahkemenin oneelikle engel olmasl lazlm. Bunu biz
yapsak,

biz yapsak bize dersiniz ki;

ne yaplyorsunuz,

ne dedi dersiniz. 0 nedenle bunu

soyledim, bir. Ikineisi biz soruya itiraz ettigim zaman usul geregi IOtten bizim itiraZlmlZI alln.
Soma reddedeeekseniz reddedin."
Mahkeme Bai?kanl: "Usul geregi itiraZlnlZI her zaman ahyorum. Aneak sorunun bitmesini
'-'

bekliyorum."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Ama bitince de."

Mahkeme Bai?kanl: "Soru sorulmadan nasll degerlendirebiliriz?"
Cumhuriyet Savelsl Savai? Klrbai?: "Sorumuz bitmeden."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Bu, bu bu ok alk itiraz ediyoruz. $imdi siz

reddedersiniz, kabul edersiniz."
Mahkeme Bai?kanl: "Tamam Avukat Bey. $imdi sizin bu."
Cumhuriyet Savelsl Savai? Klrbai?: "Ben sorumu soraYlm."
Mahkeme Bai?kanl: "Eve!."
Cumhuriyet Savelsl Savai? Klrbai?: "Reddetme yani onu siz degerlendirirsiniz sorumu
bitireyim isterseniz."

Mahkeme Bai?kanl: "Savel Bey i?imdi sizin bu birinei sordugunuz soruyp--SliYIn TanlK"1>en

emir verdin). Onu inkar etmiyor. Ikinei ai?amaya geelim yani neyi --SOraeaksmlz bumJnla
i1gili? Bu I#1JYCevapla nd I. "

uriyet Savelsl Savai? Klrbai?: "$imdi benim sordiEg soru i?u. Yani bufada

n emri u bir emir. Buna ragmen oynanmli? 31 Oe . taki 1. Ordu Kolilutanhilmm

siz gonderdiniz ama ben oynayaeaglm demesi bu e n ortadan kaldlrlrllll?"
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Tanlk i1ker Bal?bug: "Efendim l?imdi askerlikte bugOn emir verirsiniz. Bu yann icra
edilmiyor bir sOrey var. $artlar degil?ir 0 emri degil?tirirsiniz gerek varsa. Yani bunu siz l?ey mi
zannediyorsunuz askerlikte biz bugOn emir verecegiz, bu emir 0 gOn olacaksa gayet tabi."
Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "Siz bu emri degil?tirdiniz miT

Tamk Iiker Bal?bug: "Degil?tirilebilir. Yani Saym Savclm."
Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "Kara Kuwetleri Komutanhgl bu emri degil?tirdi mi?"

Tamk

Iiker

Bal?bug:

"Saym

Savclm

siz

demeyin.

Ben

Kara

Kuwetleri

Kurmay

Bal?kamYlm."
Cumhuriyet SavcIsl Saval? Klrbal?: "Kara Kuvvetleri Komutanhgl bu emri degil?tirdi miT

Tamk ilker Bal?bug: "Ben karargahm amiriyim, ben komutan adma il? yapanm."
Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "Kara Kuvvetleri Komutanhgl bu emri degil?tirdi miT

Tanlk Ilker Bal?bug: "HangisiniT
Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "Oynamaym emrini degil?tirdi mi?"

Tamk Iiker Bal?bug: "31 Ocak ile ilgili 1. Ordu Komutanhgmm yapmll? oldugu teklife aksi
bir emir vermedigimiz varit olduguna gore 31 Ocak tarihli emri, yazlyl kabul etmil? oluruz."

..

Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "Ya askerlikte boyle midir kural?"
Salonda soz almadan konul?anlar oldu, anlal?llamadl.

Tamk Iiker Bal?bug: "Olur elbette olur."
Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "Yani bir komutan."

Mahkeme Bal?kanl: "Savcl Bey tamam bal?ka sorunuz var ml?"
Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "Yani yapmaym ya."
Mahkeme Bal?kam: "Tamam tamam."

Tanlk i1ker Bal?bug: "Olur mu oyle l?ey?"
Mahkeme Bal?kanl: "Kimse elel?tirirse, yanlll? anladmlz."
Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "Bakm 1 saniye, 1 saniye haYlr."
Mahkeme Bal?kanl: "HaYlr haylr yanhl? anladmlz herhalde."
Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "HaYlr haYlr 1 saniye."
Salonda soz almadan konul?anlar oldu, anlal?llamadl.
Mahkeme Bal?kam: "MOsaade edin bakm."
Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "1 saniye sorumuzu sorahm nedir yani. boyle olacaksa

'-'

ben de konul?urum bu nedir? Soruma cevap verecek tamk."
Salonda soz almadan konul?anlar oldu, anlal?llamadl.
Mahkeme Bal?kam: "Bakm Savcl Bey."
Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "Bu nedir ya."
Mahkeme Bal?kanl: "$imdi Savcl Bey bakm."

Salonda soz almadan konul?anlar oldu, anlal?llamadl.
Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "HaYlr haylr Avukat Hamm siz zaten susun biraz. Yani
siz boyuna konul?uyorsunuz."
Salonda soz almadan konul?anlar oldu, anlal?llamadl.
Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "Bakm ben sorumu soracaglm."
Mahkeme Bal?kam: "Tamam 1 dakika."
Salonda soz almadan konul?anlar oldu, anlal?llamadl.
Cumhuriyet Savclsl Saval? Klrbal?: "Soruma cevap verilmedi."

Mahkeme Bal?kanl: "Siz mOsaade ederseniz biz haliedeceQi{de."
Salonda soz almadan konul?anlar oldu, anlal?llamadl.
Cum/}lp'lyet Savclsl Saval? Klrbal?: "Buyurun buyurun

MaJ:Ieme Bal?kanl: "Sesten halledemiyoruz."
da soz all]1aElarfkonul?anlar oldu, anlal?llamadl.
keme.-Bkam: "Bakm bakm."
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Cumhuriyel SaVCISI Sava Klrba: "Ya ne aiakasl var canlm. Her soyledigimize yani
alhyor Avukal Hanlm Allah Allah."

Mahkeme Bakanl: "Savcl Bey'in mikrofonunu da kapallr mlSlnlz? Kapalln tamam."
Salonda soz almadan konuanlar oldu, anlallamadl.

Mahkeme Bakanl: "Siz de oradan mUdahale etmeyin. Bakln mUsaade edin u anda. Ben
attlklamayl yapacaglm Savcl Bey 1 dakika. $imdi durumanln yonelimi Bakana aittir. LUtfen
taraflarla diyaloga girmeyiniz. Eger laraflar size kar1 bir laarruzda bulunuyorsa Mahkeme bunun
geregini yapar."

Cumhuriyet Savclsl Sava Klrba: "Taraflar 2 saatlir bana laarruzda bulunuyorlar. Ne
yapacaklar ki daha."

Mahkeme Bakanl: "Siz sadece benim sizden istedigim sorunuzu nellelirin."
Cumhuriyel Savclsl Sava Klrba: "Sorum net."

Tanlk Ilker Babug: "Ben de Mahkeme Bakanl olarak sorunuzun sorulup sorulmayacagl
yonUndeki iliraza bir netlik kazandlraylm. $imdi sorunuzun birinci aamasl neydi siz boyle bir

.......

emir verdiniz mi? Tanlk balanglttla ben Kuvvet Komulanl namlna boyle bir emir verdim dedi.
Sizin ikinci aama sorunuz neydi bu emri degilirdiniz mi? Tanlk da buna kar1 lekrar dedi ki; 31
Ocak 2003 tarihli plan semineri uygulama esaslanna ilikin dosya bize geldi biz de bunu
gormUUzdUr ki kar1 cevap verip yasaklamadlglmlza gore emrimizde degiebilir. Askerlikle
kesin bir kural yoklur."

Tanlk ilker Babug: "Dogrudur."
Mahkeme Bakanl: "3 Ocak 2003 tarihli emir 0 gUnUn artlanna gore verilmilir. Biz de
2010 kuvvel yaplsl ile ilgili emri dOzenleyemedigimiz ittin."
Salondan alkl sesleri duyuldu.

Mahkeme Bakanl: "LUtfen imdi attlkhk getirelim. Nerede saklnca var onu bir gorelim.
Yani nerede ttelikimiz var? Biz yani bizde kusur var demeyelim ama 0 gUn ben tanlgln
dediklerine lercUman olmaya ttahlyorum. Kuzey Irak'laki gelimeler sebebi He i yogunlugu
sebebi He yollayacaglz, size gonderecegiz dedigimiz 2010 kuvvel yaplsl He ilgili konuyu
gonderemedigimiz ittin muhlemelen 31 Ocak 2003 tarihli yazlyl da uygun bulduk ki kar1 cevap
vermedik. Burada bir konu vardl. 31 Ocak 2003 larihli konu Kara Kuvvellerine ulall ml ulamadl
ml konusu."

Tanlk ilker Babug: "Evet."
"'"

Mahkeme Bakanl: "Siz de bunu ulaliQIni soylUyorsunuz. Burada mulablk mlYlz? Buna
kimsenin itirazl var. Savcl Bey de bunu sormak isliyor. Var ml baka Savcl Bey sorunuz?"

Tanlk ilker Babug: "56'ya."

Mahkeme Bakanl: "Tabi onu biliyoruz hepsini. Biz ozelle bu ekilde anlattlk. Sizin baka
bir sorunuz var ml buyurun?"
Cumhuriyel Savclsl HUseyin Kaplan: "$imdi senaryonun degilirilmedigi, emir verildigini
beyan ettiniz. Benim oncelikle bir husus var. Sizin beyanlnlz klsa bir attlklama yapaylm. Bizim

laraflmlzdan kabul edilmemesinin bir sebebi Tevfik OZklhtt beyanlnda unu soyledi. Bu emirle
ilgi dedi bizim verdigimi emri degilirilmesi ittin dedi 1. Ordu bize yazl yazdI. Dedi ki; biz

OEYTS'yi oynamak isliyoruz. En yUksek ile lehlikeli senaryosunu oynamak isliyoruz. Fakal biz

bunu komutana arz edemeyiz yelerli sOre yok diye reddettik. Bu yazl, bu emir bununuzerine
yazlldl diye Tevfik Ozklhtt beyanda bulundugu ittin biz de unun Uzerine hesap yap yoruz.
Tehlikeli senar oyu Kara Kuvvetleri Komulanhgl 1. Orduya yasakla
Ina ragmen bu s naryo
oynanmlllr.
s netlige klsmen kavutu ama ben lehlikeli s aryo ile ilgili sizin be anlnlz
uydu. Tehl"
I senaryo uydu: Yurtittinde bir kanlkhk olacak, undan islifade elmek isleyen
dUma

el Yunanistan bize saldlracak."

k:"Saldlrmak art degi!."
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Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Veya il?te Ege'de bir kriz ylkacak 6 mili 12 mile
ylkartmaya yalil?acak. Benzeri."
Mahkeme Bal?kanl: "Evet."

Tanlk Ilker Bal?bug: "Dogru 0 yani saldlrmaz yani."
Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Bir kriz ylkartacak."

Tanlk Ilker Bal?bug: "Onu dUl?unmeyin siz saldlrmanlz lazlm."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Yani olasllik l?uydu. Once yurt iyinde bir buyuk

tehlike ylkacak. Sizin Kara Kuvvetlerinin bildirdigi emir bumuydu?"

Tanlk Ilker Bal?bug: "Efendim 0."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Yani 0 tehlike senaryosuyla i1gili olarak."

Tanlk i1ker Bal?bug: "Bal?kanlm cevap verebilir miyim?"
Mahkeme Bal?kanl: "Soruyu tamamlasln."

Tanlk Ilker Bal?bug: "Tam am buyurun tamam."
Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "$ey yapacaglm bu mu?"



Mahkeme Bal?kanl: "Savcl Bey soruyu tamamlasln."
Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "$u bumuydu, yani once iy tehdit ylkacak. Tehlike
senaryosunun ozelligi daha soma Yunanistan bundan faydalanmak isteyecek. Daha sonra bir
l?ey daha soracaglm Bal?kanlm."

Tanlk Ilker Bal?bug: "Cevap verebilir miyim?"
Mahkeme Bal?kanl: "Buyurun."

Tanlk IIker Bal?bug: "SaYIn Bal?kanlm l?imdi bal?tan da ifade etmeye yalll?tlm. Bizi
baglayan en onemli dokuman, Silahli Kuvvetlerini baglayan dokuman TUrk Askeri Milli Strateji

dokumanldlr 2000 tarihlidir. Orada olaslligl en yuksek tehlikeli senaryonun ne oldugu, Tumas'ta
yani 0 Kara Kuvvetlerini falan degil Silahll Kuvvetlerin ana dokumanl. 0 da milli siyaset
belgesine dayanlyor. Orada diyor ki; Turkiye'nin iy tehditle angaje oldugu bir durumda bundan
flrsat bilen Yunanistan'ln Ege'de emrivakileri kafll?mll?t1r."
Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Tamam ben l?imdi. Bunda anlal?tlk."

Tanlk IIker Bal?bug: "Bu Genelkurmay Bal?kanln milli siyaset belgesine dayanarak."
Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Evet."

Tanlk Ilker Bal?bug: "l;izdigi ana yizgi."

..

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "$imdi ben bunda anlal?tlk. Ben seminerin sonuy
raporundan bir beyan okuyacaglm. Bunu l?u konuda da lutfen degerlendirirseniz. Bu seminerde
olaganustu bir durum olmamll?tlr ki, biz raporu veya ust komutana herhangi bir rapor sunmadlk.
Bununla ilgili bir sorul?turma veya benzeri herhangi bir il?lem yapmadlk. Hatlrlamlyorum
demil?tiniz. Bu yazlyl okuduktan soma bu okunan yazl, olaganustu bir durum mudur veya normal
midir diye de bir degerlendirirseniz? Hem de seminerde geyen olaylarla siz tabi tanlk degilsiniz
seminere katllmadlnlz. Ben size l;etin Dogan'ln seminerde konul?maslndan bir beyan
okuyacaglm. Arkadal?lar bu planl seminerini, plan yalll?maslni kasltli olarak belli bir yeryeveye
koydugumuzu, gunun l?artlanmlza gunun konjonkturel gelil?melerine gore dikkatlerimizi
nerelerde yogunlal?tlrmamlz gerektirdigini ortaya koymak iyin yaptlglml herhalde hepiniz

anlamll?slnlzdlr. Yani buradaki Yunanistan meselesi tali bir meseledir. Yunanistan meselesi
boyle bir ortam iyerisinde zaten olaslligl en uzak bir senaryodur. Aslinda iyind
mlz
senaryo bu senaryonun neler getirip, neler goturecegi konusu enem arz et
edir. Bunun in
ben sizlere evvela iy guvenlik ve Kuzey Irak hakklnda son gelil?mel
ve buradaki yap an
yalil?malar sonu
da nelerin uzerinde daha fazla durmaml
gerektigi konusun aki
dUl?unceler"'
taracaglm. Geryekten de l?u anda ulkenin Iyinde bulundugu drum
yurttal?la
IZ taraflndan ngil?e i1e takip ediliyor. Bir yanda kontr imkanlnl pek UI adl ImlZ
yO
ge
ar dll?aflda, Kuzey Irak'ta ve Irak'ta. Bu
n otesinde de iy ide d belli
bir a ..
I itan kadrosu adlm adlm irticai orglitlenmeyi yu
iyinde yaymak
tiyor.
Irsat
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buldugu zaman, geit buldugu zamanda iki adlmla telafi ederek mesafe almaktadlr. 0 yOzdende
Silahll Kuwetlerimiz ok dikkatli davranmak, ok dikkatli adlmlar atmak zorundadlr. SOyledigimiz
her sOz, ataeaglmlz her adlm ewela laik, demokratik Cumhuriyetin korunmasl ve kollanmasl iin
olmadlr. Bunu yapmak iin bugOnden tezi yok olabileeek bu tor i tehditlere yOnelik olabileeek

irtieai anlammdaki tehditlere kar1 da gerekli tertip ve tedbir almak ihtiyaemdaylz. Istanbul
BOlgesi ki bu bOlgeye tabi yakm mOzahir bOlgedeki hassas bOlgeler Sakarya, Koeaeli BOlgesi
ok Onemlidir. Kurtanlml bOlgeler vardlr. Kuzey Irak'ta olsun Yunanistan ile olsun nerede olursa

olsun dlanya yOnelik hudutlanmlz Otesinde meydana gelebilecek tehdit hibir zaman ieride
irtieanm yarataeagl tehditten, irtieanm ba kaldlrma ayaklanmasl ile ortaya Ikaeak tehlikeden
daha bOyOk olamaz. Birok Ornekleri ile sabit irtieaya bulaml insanlann uslanmasl ve fikir
degitirmesi olanagmm olmadlgl birok Orneklerde sabittir. Ve 0 yOzden de bunlann defterleri
mutlaka ewela ilk adlm olarak dOrOlmeli. Ordu bOnyesi saglam bir hale getirilmelidir. Bunun
Otesinde bOyle bir olay oldugu zaman iimizde Ikaeak atlaklann tereddOtlerinin maliyeti ok
daha bOyOk olaeaktlr. Kendi iimizde kendimizle savamak zorunda kalaeaglz. Bunun Onlenmesi
...

iin ewela ordu bOnyesinin saglamlatlnlmasl lazlm. Ve bu yOzden biz istihbaratlmlzl kendi
bOlgemizde garnizon komutanlan, tali bOlge komutanlan, EMASYA komutanlan kendi
bOlgelerindeki i gelimesiyle ilgili bilgileri, belgeleri toplamaya devam edeeektir. Bunda elimizde
devlet buradaki yerel yOnetimleri tanlmak iin yerel yOnetimleri ve daha yakmdan bun Ian
anlamak ve bir sorumlulugun Ostlenilmesi durumunda halkm yaamml bOtOn sorumluluklannl
gOnlOk yaamlnl yOrotme erkini de Silahll Kuwetler Ostieneeegi iin u anda dogal afetler
koordinasyon merkezleri ve yaptlglmlz tatbikatlann bOyOk yaran olaeagma inanlyorum ve
karlmlzdaki allan insanlan daha iyi yaklndan tanlyaeaglz ve herhangi bir durumda da
bunlarla ibirligini kimlerle yapabiliriz, kimleri tasfiye etmemiz gerektigini anlayaeaglz. Deyip

senaryoda da Istanbul ilinde belli bir belediye bakanlan, ismi belirtilen kiilerin tasfiyesi ismen
yani 0 gOn makammda bulunan kii1erin ite Imam Hatip Liselerine kadar bir klslm kimselerin
bulunmasl sizin bu belirttiginiz."
Salonda sOz almadan konuanlar oldu. Anlallmadl.
Mahkeme Bakanl: "Bitirsin. Soru bitsin."
Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Belirttiginiz olaganOstO duruma uymakta mldlr,
yoksa bunlar normal midir, bunlann size bildirilmesi gerekmiyor muydu? Aynea unu soraYlm.

"!9

Sonu raporuyla i1gili olarak balyoz davasl baladlktan sonra, soruturmasl. Siz Genelkurmay
Bakanlydmlz. Sonu raporunu aratlrdlnlz ml, Kara Kuwetleri Komutanllgmdaki? Bunu
nerededir diye aratlrdlnlZ ml onu soraeaglm."

Tanlk IIker Babug: "Tabi."
Mahkeme Bakanl: "Onu aratlrdlk demiti Savel Bey. Iyiee aratlrdlk.
Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Genelkurmay aratlrdl."
Mahkeme Bakanl: "Yok biz tom kuwetlerde, Genelkurmay Bakanl olarak tOm
kuwetlerde aratlrdlk. Hatta Genelkurmay sonu raporunu lojistikte bulduk.
Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Tamam."
Mahkeme Bakanl: "Diger baka bir ey bulamadlk demiti. Birinei sorunuzla ilaili Avukat
Bey."

Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "3 tane husus var. Tevfik

III i1e aranlz;1 bir

husus olutu. Tevfik Ozklll farkll anlatmltl. Birde bu beyanlar ile nasll egerlendiriyorsu.uz "
Mahke
Bakanl: "Siz ne konuda itiraz ediyorsunuz Avukat ey? Buyurun Celal UI n."
Bir kl
sa
r mOdafii Av. Celal Ulgen: "Tevfik OZklll'1
gili klsma itiraz etmiyon -"
Mahke

B'

akanl: "Peki."

m sanlklar mOdcUU Av. Celal Ulgen: "Aneak. Bir h

C"Mosaade edin. MOsaade edin."
/
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Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Bir dakika ikinci olarak bir mOvekkilimizin
konul1masmdan bir metin verdi. Seminerdeki konul1masmdan ama iddianamenin ilk
bolOmlerinde iddianamede deniyor ki; seminerle ilgili konul1malardan herhangi bir su9 unsuru

bulunmamll1tlr deyip aylnyor. $imdi Saym Iddia Makaml 0 Sorul1turma Savcllannm SU9 unsuru
bulmadlgl konuyu sU9mul1 gibi soruyor. Iddianame dll11 bir davranll1tlr."
Mahkeme Bal1kanl: "Peki."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Ikincisi de Saym Tanlga gOrgOsOne i1il1kin
degil 90nkO seminere katllmamll1. yorum soruyor bu iki nedenle itiraz ediyorum."
Mahkeme Bal1kanl: "Evet l1imdi 2. ve 3. iddianame."
Salonda sOz almadan konul1anlar oldu. Anlal1llamadl.
Mahkeme Bal1kanl: "Peki siz itirazda ml bulunacaksmlz?"
Bir klslm sanlklar mOdafii Oguz Kaylran: "3. soruya biz de Meslektal1lmlzm belirttigi
sebep de yani 3. soru bilirkil1ilik vasfl tal1lyan bir soru oldugundan dolayl itiraz ediyoruz efendim."
Mahkeme Bal1kanl: "Buyurun Ali Fahir Bey'in a9allm mikrofonunu."

""

...

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Saym Bal1kan ben Tevfik Ozkl1l9'Ia i1gili

Sayln Iddia Makammm sorusuna Saym Meslektal1lmm ifade ettigi gibi itirazlmlz yok 0 ayn bir
konu. Ancak Saym Orgeneral Ilker Bal1bug'a sanlklardan <;:etin Dogan'm seminerdeki
konul1malanna ne diyorsunuz ve bunun olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo ile nasll bagdal1lyor
gibi sorulan Yargl Makammca degerlendirilecek hususlardlr. Yorum yapmanm Otesinde bu
tamamen HOkOm Makaml tarafmdan degerlendirilecektir. Bir tanlgm lehe veya aleyhe bir
beyanmm tanlk, tanlga soru olarak yoneltilmesi tanlkllk mOessesesiyle bagdal1mamaktadlr ve
tamamen Mahkemenin degerlendirecegi bir konudur. 0 nedenle itiraz ediyorum. Asllnda Saym
Mahkemenin de ben bunu hani bizim itirazlmlz Ozerine sormaktan imtina edecegini d0l10nOyor
idim. Tel1ekkOr ederim."
Mahkeme Bal1kanl: "Buyurun Atakay Bey'in a9allm."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Atakay Bala: "Saym Bal1kanlm l1imdi Saym Savclm
iddianamenin bazl bOIOmlerini okudu. Oysaki benim hatlrladlglm kadanyla iddianamede <;:etin
Dogan'm bu konul1mayl yaparken slklyOnetim ilan edildigini varsayarak bu l1ekilde a91klamalan
vardl. Vine Saym Savclm okumasml devam ederken bir klsml atladl. Bakm Olkenin degil1ik
yerlerinde kurtan1mll1 bolgeler olul1tugu da varsayillyor. Dolaylslyla Saym Savclm yonlendirerek
soruyor. $imdi tanlgm bu soruya cevap verebilmesi i9in oncelikle bUlOn bu konul1malan tam
olarak biliyor olmasl lazlm. Sadece bir tarafml tutarak bu soruya cevap verecek olursa hem
yanlll1 yonlendirme sonucunda kanaat belirtmil1 olacak ve Mahkeme de ve bizlerde de farkll
kanaatler verecek dolaylslyla benim talebim l1u; eger Mahkemece bu soruya cevap verilmesi
isteniyor ise tanlgm bu konuda yeterince aydmlatllmasl lazlm. Bu konul1malann tamammm
kendisine veri lip ondan soma bir bOlOnlOk igerisinde bu soruya cevap verilmesi gerektigini
d0l10nOyorum. Tel1ekkOr ederim."
Salonda sOZ almadan konul1anlar oldu. Anlal1llamadl.

Mahkeme Bal1kanl: "Itirazmlzl mOdafiiniz yaptl. Buyurun."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $eref Dede: "Tel1ekkOr ederim. $imdi bal1mdan beri

l1al1lrdlglmlz, l1al1lrmamlzm artlk son haddine dogru gelmeye bal1'adlglmlz bir olayla
karl1lyaylz. Cumhuriyet Savclligl tarafslzdlr. Bizim sistemimizde tarafslzdlr.
tarafslzdlr. Yalnlz sanlklara karl11 degil sanlklarm lehine de delilleri toplar.
. ekim yarglla
sonunda beraat talebinde de bulunur. Tutuklamanm kaldlrllmasl talebi
de bulunur."
Mah m
l1kanl: "<;:ok dogru bir tespit."

Cu
a9lkllg.

Iyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Biz bunu niye okudl,ll( ki Avukat Bey. Yani mevzu
ul1sun diye okuduk."

anl: "$imdi dediginiz dogru ama Mahemeye gore bir tiilraftlr Iddia

lVlakamldlr. Ama."
-

-

-

1m
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Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. eref Dede: "Saym Bakanlm. Saym Bakanlm."
Mahkeme Bakanl: "Yasal anlamda da sanlgm hem lehine hem aleyhine olan delilleri
toplamakla mOkelief eve!. Siz bununla ilgili sonuta ne itirazmlz var."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. eref Dede: "Saym Bakanlm zaten meselede burada ben

daha sozOmO bitirmeden Saym Iddia Makaml eksik olmasm Saym iki Savclmlzda. Hemen cevap
yetitiriyorlar. "

Mahkeme Bakanl: "Peki siz sorunuzu bitirin buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. eref Dede: "Oncelikle. Haylr, Saym Bakanlm oncelikle
Cumhuriyet

SavcllIgml

temsilen

burada

bulunuyorlar

kamu

adma

TOrkiye

Cumhuriyeti

kamusunu temsil ediyorlar. Once bunu unutmamak lazlm. Hepimizin hak ve menfaatlerini temsil
ediyorlar. Benim de sizin de herkesinde. Once cevap vermesinler hemen, hemen cevap
vermesinler ne olur."

Mahkeme Bakanl: "Bitirin sorunuzu."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. eref Dede: "Hakll olarak."
...

Mahkeme Bakanl: "Daha dogrusu itirazmlzl bitirin soru sorma aamasmda degiliz."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. eref Dede: "Saym Bakanlm tarafslzllgl tamamen ihlal
eder nitelikte ve tarafll ekilde hareket eder biimde sorular soruluyor. Maddi geregin
aratlnlmasma yonelik degil tersine Opheye dOOrecek kukulu, elikili, tuzaga dOOrecek
sorularla baka bir noktaya ekilmek isteniyor. Cumhuriyet SavcllIgmm gorevi bu olmamall. Bir
ey soyleyerek bitiriyorum. Tanlk sizin de tespitinizle bamdan balayarak son una kadar bOlOn
alkllgl ile ve Iplakllgl ile ilgili emirlerin niin, hangi tarihte, ne amala verildigini tek tek
tarihlerini soyleyerek soyledi. Sorulan soruya bakm, hepimiz TOrke biliyoruz. Soyleneni de
anlayabiliyoruz. Hele hele burada huzurda bir yargllama faaliyetini yaplyorsunuz siz. Biz de

buna mOdafii olarak katkl da bulunmaya alllyoruz. Bu kadar alk olan bir konuda siz Kara
Kuvvetlerinin adma bir emir verdiniz mi, 1. Ordu Komutanllgl bu emri yerine getirmemezlik
edebilir mi? Oysa tanlk buna cevap vermiti. Duruma tutanaklan. "
Mahkeme Bakanl: "Peki sizin bir itirazmlz var mi?"

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. eref Dede: "Itirazlm, Cumhuriyet SavcllIgmm tarafslzllgml
unutmamasl, eger unutuyorsa bunu mutlaka dikkate almas!. Yargllama Makammda Cumhuriyet
SavcllIgmm temsili konusunda ciddi tartlma yaratacak, kukular ortaya koyacak bir durumun

..,.

ortaya Iktlgldlr. Mahkemenin bu hususu degerlendirmesi, dikkate almasl ve sorulacak sorulara
da bu yonde mOdahale etmesi yonOndedir. Kanun budur. Baka bir kanun yok."
Mahkeme Bakanl: "Peki."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. eref Dede: "Bakm Saym Bakanlm bitirirken soylOyorum.

OZOrde diliyorum. Sistemler var. Bizim dllmlzda baka sistemlerde var. Amerikan Hukuku
burada uygulanmlyor. Orada Savcl, orad a da oturmuyor. Biliyorsunuz. Aaglda oturuyor. Aleyhe
allIYor. Sanlklar mOdafileri de onunla eit artlarda savunmalannl yaplyor. Bizde oyle degil
ama, biz de tarafslz. 0 tarafslzllgl unutmasmlar hepimize bir gOn lazlm olacak."
Mahkeme Bakanl: "Peki."
Cumhuriyet Savclsl Sava Klrba: "Bakanlm ben buna ka1 bir ey soylemem lazlm."
Mahkeme Bakanl: "HaYlr itiraz oldugu iin biz onu degerlendirelim. Tanlgm bu soruya
cevap verip vermeyecegi konusunda itiraz var onu degerlendirelim."

CumhuriYEft Sav Sava Klrba: "Onu degerlendirin Bakanlm. Ben 0 A
eref
Bey'in sozOne i OnkO bizi eletiriyor. Yani normal savunma degil S
Ilan eleti
e
yaptlgl iin ya

Ma
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Soz almadan konUllanlar oldu anlallilamadi.
Cumhuriyet Savclsl Savall Klrball: "Bir saniye, bir saniye ikincisi Avukat Bey."
Mahkeme Ballkanl: "MOsaade edin."
Cumhuriyet Savclsl Savall Klrball: "Avukat Bey durullma zabltlarl burada lleye \(ekiliyor
biliyorsunuz kayda ahnlyor. KaYltiari incelerseniz kimin ne kadar kime mOdahale ettigi a\(lktir.
Bizim bir veya iki kez belki bakm hi\( yoktur demiyorum. Belki bir iki kez mutlaka mOdahalemiz
vardlr ama ben ne zaman soz alsam bir seneden fazla zamandlr her defasmda Avukat
arkadalliar bir klsml, sanlklar hatta biraz once gordOgOmOz gibi tutuksuz sanlk dahi bize
mOdahale etmektedir. Yani biz mOdahale etmiyoruz, daha \(ok bize mOdahale ediliyor bunu bilin
Avukat Bey."
Soz almadan konullanlar oldu anlallilamadi.
Mahkeme Ballkanl: "Bu konuyu burada kapatahm Savcl Bey."
Cumhuriyet Savclsl Savall Klrball: "Milletvekili olmanlz buraya mOdahale etmenizi
gerektirmiyor. Hele hele Milletvekili iseniz hi\( mOdahale edemezsiniz. Hangi hakla mOdahale
ediyorsunuz."

...

Mahkeme Ballkanl: "Siz pardon pardon bir dakika Savcl Bey."
CHP Milletvekili Mahmut Tanal: "Mikrofona konullulmadlgl i\(in anlallilamadl."

Cumhuriyet Savclsl

Savall

Klrball:

"Ben sizi tanlmlyorum yani

.

kim oldugunuzu da

bilmiyorum."

Mahkeme Ballkanl: "Savcl Bey IOtten Savcl Bey ben mOdahale edecegim olaya."
Cumhuriyet Savclsl Savall Klrball: "Orada oturuyor Milletvekili oldugunu nerden bilecegiz.
Boyle olur mu, 0 zaman Mahkemeleri kaldlrahm Milletvekilleri yargllama yapsm."

Mahkeme Ballkanl: "$imdi ben az once siz oradan mOdahale ettiginizde ben sizi tabi
buradan biz kamera i1e zoomlamadlktan soma yOz hatlarlnlzl goremiyoruz. Ben sizi sanlklardan
biri olarak dOllOndOm hatta el illareti yaptlm itirazmlzl soma yaparslnlz dedim. Sizin Milletvekili
olmanlz burada soz hakkl oldugunuz anlamma gelmez. Dinleyicisiniz, oraya ge\(meniz bile bizim
iznimizle olmahydl, siz kim den izin alarak oraya ge\(tiniz?"
CHP Milletvekili Mahmut Tanal: "Peki 0 zaman siz personelinize sayler misiniz (bir kelime
anlallilamadl)."
Mahkeme Ballkanl: "Yani orada bir yanhllhk var."
CHP Milletvekili Mahmut Tanal: "(Mikrofona konullulmadlgl i\(in anlallilamadl)."
Mahkeme Ballkanl: "OraYI biz sanlklara aYlrdlk. Siz isminizi belirtir misiniz?"

..,.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal: "Mahmut Tanal."
Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "KaYlta girmiyor Ballkanlm."
Mahkeme Ballkanl: "Kayda girmesine gerek yok. LOtten oturun, sizin burada bir soz
soylemeye yetkiniz yoktur. Siz TOrk Milletinin se\(ilmill bir vekilisiniz. Bu konuda TOrkiye BOyOk
Millet Meclisinin yasa \(alillmalarinda, komisyon \(ahllmalarlnda bu yetkiniz var ama burasl TOrk
Milleti adma yargllama yapan bir Mahkemedir. Burada Mahkeme Ballkanl yoneticidir sizin bir
mOdahale hakkmlz yok. itirazmlz varsa dilek\(e ile gerekli yerlere bildirirsiniz. Buyurun yani oraya
ge\(millSiniz, sizin Milletvekilliginize saygl gosteriyoruz. Buyurun IOtten oturun."
CHP Milletvekili Mahmut Tanal: "Bakm ozOr dilerim ben mOdahale etmediye
sadece llunu soyledim (birka\( kelime anlallilamadl)."

Mahkee kanl: " Biz yargl yetkimizi kullanlyoruz, sizin yasam

oturun."

C_riyet Savclsl Savall Klrball: "Ballkanlm ya benim bif yargllama yapllirken
.. ". e karlllglip bir seyirci Milletvekili de olsa nasll bu llekilde mOdahale edebilir?"
'ahKe'anl: "Yoktur yani orada bir yanhllhk var."
uriyet Savclsl Savall Klrball: "Boyle bir lley olabilir mi1"

Mahkeme Ballkanl: "Bir yanhllilk var. Bu bir yanhllhk.""
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Cumhuriyet Saveisl Sava Klrba: "Yani nasil olabilir."
Mahkeme Bakam: "Bir yanllhk ama olmu."
Cumhuriyet SavelSI Sava Klrba: "Ve hala oturmaya devam edeeek."
Mahkeme Bakam: "$imdi gelelim obOr itiraz konusuna."
Salonda soz almadan konuuldu, anlallamadl.
Mahkeme Bakanl: " MOsaade edin. $imdi tamk soruyu eevaplandlraeak biz baka
ugralyoruz. $imdi iddianamede yok dedi. Biraz degerlendirme yaparak karanml

eylerle

alklayaYlm.

Ozellikle

2.

ve

3.

iddianamelerde

konuma,

seminer

konuma

kaYltlan

degerlendirilerek dijital verilerin gerekligi ileri sOrOlmOyor. Boyle bir Cumhuriyet Savelsmm da
iddiasl var. Bu kapsamda da Cumhuriyet Savelsl bir konuma metnini aldl koydu. Bizim tanlgl
dinlemedeki kastlmlz size ulaan bir sizin bir mesaj emriniz var. iki, bunun size donOO oldu, bu

""

donO karlsmda da tanlk dedi ki benim bu konudaki bilgim seminerde yasal eylerin allmadlgl
yonOndedir dedi. Savel Bey'de dedi ki; bu konumalar var, boyle bir konumadan haberdar
edildiniz mi, edilseydiniz ne sonu olurdu, ya da siz bOyle bir konumaYI nasll algllarsmlz
eklinde bir dOOnee, bu tamkhk amaemdan uzaklaml bir konu degil. Tamk bilirkiilik yerine
girmemek kaydlyla kendisi 0 donemde zaman zaman Kara Kuwetleri Komutam namlyla da
harekat etme yetkisi veriliyor komutan tarafmdan. Sadeee kendi yetkileri ile slmrll olmak Ozere
bu soruya eevap verebilir buyurun."

Samk <;etin Dogan: "Para para ayn ayn yerlerden montaj yapllml (birka kelime
anlallamadl)."
Mahkeme Bakam: "Okundugu ekliyle nasll boyle bir bilgi, bakm sizin okunan yerler
sizin iin bir mahkumiyet hOkmO degil, sadeee."

Sanlk <;etin Dogan: "BOlOnO ile okursa daha iyi anlalhr."
Mahkeme Bakanl: "Sadeee boyle bir konu var, tamgm bilgisine ulaml ml boyle bir ey
o konuda."

Bir k,s,m samklar mOdafii Av. Ilkay Sezer: "(Mikrofona konuulmadlgl iin anlallamadl)."

Mahkeme Bakam: "Biz de onu soruyoruz size bu konu ulatl ml diyoruz."

Bir k,s,m sanlklar mOdafii Av. IIkay Sezer: ""(Mikrofona konuulmadlgl iin anlallamadl)."
Mahkeme Bakam: " Haylr, haylr degerlendirme konusu ile ilgili bizim eyimiz yok. Size
boyle bir bilgi ulatl ml, ulatl ise ne yaplldl?"

Tamk Ilker Babug: "Buna hemen eevap verelim de uzattlrmayahm burayl. Saym

-,

Bakamm 0 soruya hemen eevap vereyim ben balangltaki konumalanmda da ifade ettim,
gozlemeiler tatbikattan dondOkten soma eger dedim olaganOstO, slra dl1 bir olay olsaydl
mutlaka bize bilgi verirlerdi. Boyle bir burada ben tabiki tatbikata katllmadlm. Onun yorumunu
yapmak bana ait bir konu degil. Bize tatbikat sonueunda gelen gozlemeiler tarafmdan bu
tatbikatta olaganOstO slra dl1 bir durum oldugu yonOnde herhangi bir bilgi verilmedi efendim.
Benim bu konuda soyleyeeegim bu kadar."

Mahkeme Bakam: "Peki, degerlendirme yapmak istemezseniz yapmazslmz."

Tamk Ilker Babug: "HaYlr."

Mahkeme Bakam: "Peki imdi oyle bir ey var. Uzun bir alklama yapb tamk, soru
sormak isteyen, yani oyle yemek de geldi yemek arasl vereeegiz. Eger bu 5-tiLdakika
ierisinde sonulandlrabileceksek sonulandlrahm. Buyurun."
Sanlk
tin
gan: "Tamamen Saym Genelkurmay Bakamml
eevap verdi, bir k
konuya alkh
I bu baklmdan onun iin soru sorma yeri de eyi d
almadl. Yalmz u k u
hep 3 Oe
Ii emre katlldlgl iin katmlldlgl iin ashnda 20 Arah ta gonderdigimiz ve b im
elimde
u anda siz de okumusunuzdur anladlg,m kadanyla. iz bunu size teklif olar
da

go

(UZ. Buna teklif demekle beraber biz bunu ast

wetlere, ast kOU n klara

g..
fdigimiz blf.-yszldlr ve kurmay bakam ile imzaslyla gond ilmitir, benim imz
I degil.
r I rmak istedigim soru u; Kuwet 2010'u ben oy alglladlm. Kuw t 2 10 bu
,

105

T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK 250 MADDESi ILE YETKiLI) CELSE TARIHI
02.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:90 Sayfa:106

dogru mu, yanh:;; ml oyle soyleyelim. OnOmOzdeki 10 yllhk periyot ierisinde, onOmOzdeki
donem ierisinde optimum kuwet yaplsl 1. Ordunun ne olabilir? Yani ekonomik aldan, maliyet
mOessiriyet alslndan bu baklmdan boyle bir kuvvet yaplsl da bOlOn tehditleri kar:;;llayaeak aynl
anda bir kuvvet dO:;;OnOlmesi de soz konusu olmaz. 0 yOzden de bizim burada ongordOgOmOz
OEYTS'den degi:;;ik bir modifikasyon yapmamlz lazlm ama ast komutanhklar iin zaten geti.
Onlar bizden once bir plan tatbikatl yaplyorlar. Ve senaryoyu gonderdik. Benim senaryoyu
degi:;;tirmem iin sizin kuvvet yaplslm gormem, ona gore bir tadilat yapmam gerekir. Buna bir
imkan yapllmadlgl iin boyle bir imkan yani kuwet 2010, 31 Oeak tarihine kadar gonderilmedigi
iin ben bunu gondermedim. Yani boyle bir tadilat yapmadlm. yOnkO, OnkO siz de buna katlhyor
musunuz 0 baklmdan soruyorum. yOnkO Tat Prog 2003-2006 i1gili suretleri var. Burada

tatbikatln kapsaml, gayesi, katllaeaklar he psi burada alka ortaya konmu:;; ve biz eereyan tarzl
planlnda (bir kelime anla:;;llamadl) dedigim gibi kuvvet 2000 olmadlgl iin eereyan tarzlnlda yine
bu Tat Prog'a gore detaylandlrarak size 31 Oeak tarihli yazl i1e tatbikat dosyaslnl, Tat Prog'ta
ongorOlen 1 aydan once ieraslndan en az diyor ki 1 ay once gonderir ki 31 Oeak demek ki bir

'-'

aydan fazla bir sOre once gonderdik. Bu baklmdan, bu baklmdan tatbikat, bir yeni senaryo
yapmamamlzl zaten yok ki bir :;;ey meveut kuvvete gore, meveut durumumuza gore yaplyoruz."

Cumhuriyet Savelsl Sava:;; Klrba:;;: "Itiraz ediyorum ben."

Sanlk yetin Dogan: "Siz olagan ml kar:;;lladlnlz yoksa yani bir yadlrgadlnlz ml?"
Cumhuriyet Savelsl Sava:;; Klrba:;;: "Ben itiraz ediyorum."
Mahkeme Ba:;;kam: " Soruyu bitirsinler, soruyu bitirsinler buyurun."

Sanlk yetin Dogan: "Evet ben bunu diyorum ki uygulayln, uygulamayln meselesini 2.

maddesinde soz konusu degil, diyor ki; bunu tatbikat ozelliklerine gore oynayaeakslnlz. I:;;te aynl

soz konusu faaliyetin Endeavour Tatbikat Programl 2003-2006 dokOmanlnea emredilen tatbikat
ozelliklerine gore, planlama direktifine gore Oeak 2003 aY1n1 ongoreeek olan kuwet yaplsl
ah:;;masl dikkate ahnaeak."
Cumhuriyet Savelsl Sava:;; Klrba:;;: "Ba:;;kamm soru soraeak ml aeaba."
Sanlk yetin Dogan: "1 Ordu Komutanhgl Kuwet yaplslna 1:;;lk tutaeak diyor. Bunu biz
sagladlk, bunu anla:;;llmayan tarafl ne?"
Mahkeme Ba:;;kanl: "Peki."
Sanlk yetin Dogan: "2. defa zaten bir yeni bir :;;ey uygulamamlza IOzum yok burada
ongordOgOmOz konuyu i gOvenlikle ilgili ve aynl zamanda meveut olaslhgl en yOksek senaryoda
hem onu hem onu ineeleme imkammlz oldugu iin de yapmadlk. Bu tatmin etmedi komuta

,.,.

katlnl, bu Sayln Savellan tatmin etmemi:;; de gozOkOyor."
Mahkeme Ba:;;kam: "$imdi Savel Bey itiraz etti aneak siz 0 donemdeki her ne kadar belki
kldem itibariyle yetin Dogan'ln sonraslndaslnlz, ama Kara Kuwetleri namlna da hareket etmeye
yetkiniz oldugu iin yani yine bizim mesaj emri ve sonu raporlan konusunda da bilgi sahibi
oldugunuzu dO:;;Onerek tamkllglnlza karar vermi:;;tik. Bu kapsamda eevap verebilirsiniz."

Tamk IIker Ba:;;bug: "$imdi belki aym :;;eyi soylOyoruz. Belki anla:;;amlyoruz. 31 Oeak
tarihli mesajlnlzln 2 maksadl var. 2. maksat asllnda OEYTS'nin tadil edilmi:;; :;;eklidir efendim.
yOnkO orada diyorsunuz ki; stratejik ihtiyatlar geimeyeeek, hatta benim bolgemde i gOvenlik
harekatl, i gOvenlik tehdidi hemen hemen ok dO:;;Ok olaeak. Buna kar:;;lhk ben egemen harekat
planlnl oynuyorum, oynayaeaglm diyorsunuz. Bunu kabul etmi:;;iz. Aksine emi
nkO I(
I
etmememiz durumunda bugOn bir aksi emir olmasl lazlmdl. Kayltta bulam ak bile herhald
sizler hatlrlayae tlnl. Bize diyeeektiniz ki :;;oyle."
Mahke
a:;;kam: "Onleme yetkiniz var, Kara Kuwetleri
onleme yet'

var idi."
Iker Ba:;;bug: "Tabi tabi, gayet tabi."

m;?"Farkh bir dO:;;Oneesi olsa idi."

Ba:;;bug: "Gayet tabi efendim tabi komutan."
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Mahkeme Bakanr: "Peki."

Tanrk IIker Babug: "DolaYlsl i1e 31 Ocak'ta gondermi oldugunuz hal tarzl Kara
Kuwetleri Komutanllgl tarafrndan da uygun mlltalaa edilmi oldugunu degerlendirmek
durumundaylz. Aksini gosterecek elimizde hibir ey yok, hatrrladlglmlz da bir ey yok Sayln
Bakanrm."
Mahkeme Bakanr: "Peki."
Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Refik Ali Uarcl: "Sayrn Bakanrm Saym Tanrga sormak
istedigim husus, bir onceki tanrga sordugum soruda tanlgm soruyu anlamamasrndan
kaynaklanarak yoneltmek istedigim bir soru, oncelikle bir alklama yaptlktan soma sorumu

yoneltmek istiyorum. yOnkO tanrk daha onceki anlatllanlan ve Iddia Makammm sordugu sorulan
bilmedigi iin bu alklamaYI yapma ihtiyaci duyuyorum. Buna mOsaade edeceginizi
dOOnOyorum. Biz 2002-2003 yilian ile baglantlh konularda yargllama yaplyoruz ama Ozellikle 3.
balyoz davasl i1e i1gili olan Savclhgrn tespitleri ve iddianameye koydugu hususlar ve Eskiehir'de

"'"'

Hakan BOyOk'On evinde Ikan flash bellek ierisindeki irticai faaliyet ve istihbarata dayah
konularla baglantlh hususlar, Savclilk Makamrnrn devamh olarak sanrklara soru olarak yoneilligi
hususlan kapsamaktadlr. Bu ereve ierisinde konuya baktlglmlzda dolayh olarak da olsa
1997-98 ylhna inip, 2010 ylhnrn 12. ayma kadar devam eden ve Milli GOvenlik Kurulu tarafmdan

tavsiye karan alman, Bakanlar Kurulu tarafmdan da uygulanmasl konusunda karar Ikartllan bir
hususun burada sanlklara soru olarak yoneltilmesini ortadan kaldlracak nitelikte gordOgOm iin
Saym Babug'a bu soruyu yoneltmek istiyorum. Siz Genelkurmay Bakanhgl olarak Milli
GOvenlik Kurulu tarafmdan alman tavsiye karan, Bakanlar Kurulu tarafmdan karara baglanml
bir hususu ast birliklerinize uygulanmasl yolunda vermi oldugunuz talimat dolaylslyla ast
birliklerinizin iledigi herhangi bir sutan bahsedebilmek mOmkOn mOdOr, bireysel ilenmi sular
hari olmak ozere?"
Mahkeme Bakanr: "imdi biraz degerlendirme sorusu bu."
Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Refik Ali Uarcl: "Degerlendirme degil Saym Bakanrm bu.
Bilinen ve uygulanan bir eyi soruyorum ben."
Mahkeme Bakanr: "oyle deyin, yani Genelkurmayrn verdigi emre ast birlikler direnebilir
mi demek istiyorsunuz ashnda."
Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Refik Ali Uarcl: "Evet, ast birlikler veya altmda."
Mahkeme Bakanl: "Konusu su tekil eden etmeyen aynml yaplhr, 0 artlk bir hukuku
konusu."

-

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Refik Ali Uarcl: "Bakm efendim ben hukukulukla i1gili bir

soru sormadlm. Irticai faaliyetle mOcadele konusunu soruyorum."

Mahkeme Bakanr: "Yani bilgi gOrgO degil, tanrk bununla ilgili ne diyebilir, buyurun."
Sanlk Cern GOrdeniz: "Efendim oncelikle ho geldiniz."

Tanrk IIker Babug: "TeekkOr ederim."
Sanrk Cern GOrdeniz: "Benim sorum seminer Ozerine degil Saym Komutanrm. Burada
gordOgOnOz tutuklu sanrklann hemen hemen yansl Deniz Subayl, 25 amiral ve 156 toplamda
deniz subayl var ki bunlar da Donanmanm en sekin komodor gemi komutanr ve birlik
komutanlan. Blrakahm Cumhuriyet tarihini, TOrklerin denizcilik tarihinde boylesine bOyOk bir
tasfiye basklnr olmadl. Tarihimizde bOyle bir ey yok. Muvazzaf amirallerimizin
,
amiral burada. imdi buradaki bu kadar denizcinin bulunmaslnrn tek bir
eni var. Sozde
balyoz dedigi
,sozde darbe planrna ek, sozde suga dedigimiz bir
. Bu plan ve balyoz
planr 1200 ta
ram, isim, zaman, mekan akllnrza ne geliyorsa y
Ihklarla OrlltOldO. Halla

bundan 3
raporun
ozeJ..-bii

.
ewel Avrupa Parlamentosu Dr IIikiler Komite
TOrkiye'nin 2011 ilerleme
notu dOto dedi ki; bu baly?z dvarnda  kadar 
eliki var ki d.elitl
..de, buna

Ik grubuj!Y1!UH1EfKontrol edm. Imdr efendlm bu ka ar 156 tane bahnye

n teeni, biz Sa;#m Amiral O,zden Ornek'in direk 'fleri paralelinde Eo

In burad

Denizinde
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Yunanistan ile bir krizi balatacaglz ve bu krizin Ozerinde efendim seferberlik ilan edilecek ve
darbe sOreci balayacak. $imdi siz 2003-2005 yillan arasmda 2. bakanlmlzdmlz. Saym Kuwet
Komutanl, plan prensipler bakanlm, ben strateji daire bakanIYlm. Ve 0 sene gegen 3-4 olayl
size hatlrlatacaglm. $imdi fakat iin oZOnOn Yunanistan ile kriz 91kartmak ve bir Deniz Kuwetleri

vasltaslyla bir krizi manipOle etmek oldugunu sozde senaryo yazarlan 90k akillan OstOn ya oyle
bir ey dOOnmOler. Efendim Cumhuriyet tarihimizde ilk defa 2004 ylhnm Agustos aymda bir ilk

yaandl. Saym Ozden Ornek Yunanistan'a resmi ziyarete gitti siz 0 zaman 2. bakandmlz. 6 ay
soma Koramiral Antoniyadis $ubat aymda TOrkiye'ye geri geldi. Ben kendisinin mihmandanydlm

hatta. Bu arada 3 ay soma Koramiral Antoniyadis geldikten 3 ay sonra."
Mahkeme Bakanl: "Evet sorunuz nedir?"
Sanlk Cem GOrdeniz: "Efendim geliyorum. <;:OnkO bu alt yaplYI yapmadan soruyu
genelleme soramam."
Mahkeme Bakanl: "Ama tanlgm dinlenme amaclyla uygun."

....

Sanlk Cem GOrdeniz: "Bitiyor 90k az, haYlr haylr degil. Bakm 90k az kaldl. Koramiral
Antoniyadis geldikten soma 90k iyi hatlrlayacaksmlz 3 ay sonra yine bir ilk yaandl. Yunan
Firkateyni Salamis Marmarislilerin cirit festivaline geldi. Bu AtatOrk'On 18 Kaslm 1938'de
Dolmabahge a91klannda yapllan cenaze toreninden soma TOrkiye'ye gelen resmi ziyaret i9in
gelen ilk Yunan Gemisi oldu. Daha devam ediyorum."

Mahkeme Bakanl: "i1ikilerin bu kadar yumuadlgl donemde gerginlikten nasll soz edilir,
buraya geleceksiniz gelelim oraya."
Sanlk Cem GOrdeniz: "Evet, evet siz tabi 5 adlm onden gidiyorsunuz. $imdi 90k daha

onemli bir ey geldi sabah siz duydunuz Amiral Ornek bu seminer yaplldlktan 3 ay soma 40
par9a gemiyle Ege'ye 91ktl. 40 par9a gemiyle, e darbe yapacak bir komutana 40 par9a gemiyle

Ege'ye 91kanlan ozetle, deniz kurdu dedigimiz tatbikatl da Amiral Ornek 2'den 1'e indirdi.

Biliyorsunuz her sene yapillyor. 2 sene de 1 'e getirdi. $imdi efendim blrakahm kriz yaratmayl,

blrakahm kriz yaratmayl bu saydlglm bOlOn Ege'de gOven artlnCI enlemler ve aiM donemini
yaayan TOrk-Yunan Deniz Kuwetleri ilikileri doneminde Genelkurmaym onayl olmadan
blrakahm kriz yaratmayl, bu i1ikiler bile sizin onaymlz olmadan yapllabilir miydi, mOmkOn mO
bOyle bir ey?"

Tanlk Ilker Babug: "Soz konusu degil."
Sanlk Cem GOrdeniz: "1. sualim bu."

Tanlk Ilker Babug: "Tabiki soz konusu degil yani ama bir noktaya ben de bir degindim

--

mOsaade eder misiniz?"

Mahkeme Bakanl: "Tabi buyurun."
Tanlk ilker Babug: "$imdi burada plan tatbikatmda, plan seminerinde oynanan noktaya,

yani dediklerinize aynen katlhyorum."

Sanlk Cem GOrdeniz: "Bir dakika efendim pardon biliyorum siz imdi devamh olan
semineri, ben son bir sualimi sorup geri gekiliyorum"
Tanlk ilker Babug: "Bir onu tamamlayaylm."
Sanlk Cem GOrdeniz: "Son sualim uydu mOsaade ederseniz son sualim u efendim,
imdi bu Genelkurmaym izni olmadan olur mu bu birinci sua lim, ikinci sualim de siz 2 sene 2.
bakanhk yaptmlz. 0 donem igerisinde Deniz Kuvvetlerinin herhangi bir ekilde
e'de
nek
liderliginde bir kriz yaratma, bir efendim Yunan Deniz Kuvvetleriyle bir kapl
,boyle bir sO ce
tanlkhk ettiniz

i? TeekkOr ederim."

Tanlk II
ug: "HaYlr, haylr ama bir noktayl belki altml 9iz . . Yanh anlallm lara
neden olm I.
Ian seminerindeki kurgu u; onu gozden ka mayallm. Tabi ger ekler
soyledi-'
gibi aynen katlhyorum ama plan seminerinde Yunani an'm emrivakilerle 1 mile

91ka
k

"//

!IL ,.f 12 mil ilan ediYor.. Bu e. demetir? Tork'.. e. BOyOk Millet Me Ii.. nin bu
9U vardlr.Ne YfP,yor Casus belh'dlr. $Imdl orada T rklye ne yapacak
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.
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yanh

1"

T.C. ISTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK 250 MADDESI iLE YETKILI ) CELSE TARIHI
02.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:90 Sayfa:109

degerlendirilmemesi lazlm. Siz 0 12 mili kabul mO edeceksiniz? Haylr. Ne yapacaksmlz 0

zaman? 12 milin iyine gemi sokacaksmlz. Ite belki geryekte plan seminerinin senaryosunda
olan o'dur yoksa eger siz bunu Yunanistan'l klklrtmak derseniz yok yanh noktaya gidersiniz.
Burada Yunanistan'm i1an ettigi 12 mil sulanna gemi sokarak TOrkiye'nin hakkml koruyorsunuz.
Ha yatlma olur mu? Olursa olur. Olursa olur."
Soz almadan konuanlar oldu anlallamadl.
Mahkeme Bakam: "Bu zaten dediginiz Ege'de uygulanan TOrk Silahh Kuwetlerinin genel
politikasl. Biz de fakOltede uluslararasl hukuk gordOk orada da bize bu Silahh Kuwetlerin, hem
Hava Kuwetlerinin hem Deniz de sOrekli 6 milin otesini ihlal ettigi bilerek. C;OnkO biz 6 mili kabul
ediyoruz."

Tamk IIker Babug: "Dogru."
Mahkeme Bakanl: " Fir hattmda da bir mesafemiz var."

Tamk IIker Babug: "Aynen."
Mahkeme Bakanl: "Onun otesine siz ne derseniz deyin Yunanistan'a bizim slmnmlz


burasl isterseniz karlmlza ylkm gibi bir ey oluyor burada degil mi?"

Tamk Ilker Babug: "DolaYlsl ile oralara gitmemiz lazlm Saym Bakamm ve gidiyoruz."
Mahkeme Bakam: "Tabi yani biliyoruz onu yani."

Tamk IIker Babug: "Am a bu klklrtma olmaz."

Mahkeme Bakam: "Ama bu gerginlik yaratma olarak da degerlendirilmemeli yOnkO
uluslararasl hukuk bu kadar yogun adanm oldugu bir yerde 6 milden oteye imkan vermez
gorOOnde."

Tanlk IIker Babug: "Siz askerligi iyi yapmlslmz Saym Bakamm."
Mahkeme Bakam: "HaYlr biz uluslararasl hukuk da gordOk oradan. Askerlikten ziyade
uluslararasl hukuk bilgisinden kaynaklamyor. Buyurun Savcl Bey."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Saym Bakamm imdi samklann, tanlklara sordugu
soruda u var; bizim davaya konu plan, suga, oraj ve benzeri planlar bir ihtilal plammn unsurlan,
ihtilal baladlgl anda veya ihtilal planmm yaplldlgmda zaten kendisi gayri resmi oldugu iyin
bunun iyerisinde legal uygulamalan soruyorlar. Diyorlar ki; ite 1. Ordu Komutam, Deniz
Donanma Komutanma emir verebilir mi? Normal artlarda olmayacak bir ey ihtilal artlannda

olabilecek bir eydir. Yani illegal diye ylklldl ml tamklara sorularak bunlar onaylatlhyor. Burada
bir hata var. Yani tanlklara sorarken."
....

Mahkeme Bakam: "Savcl Bey onu biz, degerlendirme kapsamma geyiyor. Isterseniz
ileride mOtalaamz klsmmda ya da diger degerlendirmeniz klsmmda bu konuda gorOOnOzO

bildirebilirsiniz. Soru olarak bitirelim bu aamaYI ara verelim. Iki tamglmlz daha bekliyor.
Buyurun."

Samk Ali Deniz Kutluk: "TeekkOrler Saym Bakan, Saym Komutanlm iki tane sualim
olacak. Bir tanesi gorgO bilginize dayah olarak bu davanm baladlgl 2010, 21 Ocak gOnO
basmda yer alan yeitli infial yaratici iddialann arkasmdan 30 Ocak 2010'da bir soruturma izni
ile balamasl ile i1gili birinci sua lim. Siz soruturmamn gizliligi ve diger hassasiyetleri dikkate
alarak uzunca bir sOre sessiz kaldmlz. Ve soma Saym Bakan Avukat HanllILlLOksek sesle
mOdahale ederek dikkatimi dagltlyorlar. Hangisi ise 10tten."

Mahkeme Bakam: "Bu batan beri yaanan bir olay ama

istemiyorum boyle."
Sanlk Ali

sonunda nere
Ma

I



eniz Kutluk: "Peki anlalldl. Komutamm sizin

eyammz oyle, bu be am en

aptlgmlzl aylklayacaglm. LOtfen bu beyan siz ait mi degil mi teyidini ypmlz."

e Bakam: "Bu dava ile ilgili mi?"

Ali Deniz Ku"Efendim davanm dibi ile i1gili, hr eyiyle ilgili A'dan J.'ye dlava ile

/:1:Y , 1\' • 

I' ""
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Mahkeme

Bakam:

"(birkay

kelime

anlallamadl)

Sorun

sorunuzu

degerlendirelim

buyurun."

Samk Ali Deniz Kutluk: "Efendim 21 Ocak 2010'da yani 20 Ocak'ta basmda bunlar yer
aldl. 21 Ocak 2010'da Genelkurmay aylklamasl olarak unu yapml oldugunuzu aylkladlmz; 1.
Ordu kendi sava planlanm icra etti dedik dediniz. Arkasmdan 1. Ordu Askeri Savclhgl bu
konudaki incelemesi devam ediyor dediniz. Arkasmdan Istanbul Cumhuriyet Savclhgmca
Genelkurmay Askeri Savclhgma sorulan sualler vardl, bizim cevablmlz 24 $ubat 2010'da yani

tutuklamalardan 2 gOn sonra Istanbul Cumhuriyet Savclhgmln eline ulatl dediniz ve buna gore
unlan soylediniz: Balyoz gOvenlik harekat plam adll bir plan mevcut degildir dediniz. Saat 15:20
idi bu aylklamaYI yaptlgmlzda. Devammda unu soylediniz; bu planla i1intili oldugu iddia edilen

oraj ve yine iddia edilen suga eylem planlan da bulunmadl dediniz. Bu arada unlar oluyor
dediniz; 1. Ordu Askeri Savclhgl soruturmaYI yOrOtoyor ve 1.0rdudan bilirkii istiyor. Bir binba1
bu amayla gorevlendiriliyor. Bakmlz bundan sonraki sOrey bizim degil 1. Ordu ile Askeri Savcllar
arasmdaki bir sOreytir dediniz."

Tamk ilker Babug: "Yok Istanbul Cumhuriyet Savclhgl 1. Ordu Savclhgl arasmdaki i,

""

evet."

Samk Ali Deniz Kutiuk: "Evet, dOzelttiginiz iyin sagolun. Bu arada devamla bilirkiinin
kamuoyunu alrtan kafa kantlrlci bir aylklamasl oldu ve dedi ki; Askeri Savclhkya ahsma
teslim edilen dokOmanlann geryek oldugunu kabul ederek bilirkii raporunu hazlrhyoruz. Oysa
istenen nedir? Belgenin kendisi geryek midir, degil midir? Fakat bu balangly kabulO ise yapllan

i yanhtlr dediniz. Ite bunun ardmdan 1. Ordu Askeri Savclllgl bir basm bildirisi yapmak
ihtiyacml duydu ve 26 $ubat 201 O'da bunu aylkladl ki balyoz planmm varhgl ile ilgili herhangi bir
beige, bilgiye uana kadar rastiamlmamltlr dedi, dediniz. Bu beyammz 21 Mart gOnO Star
televizyonunda saat 15:00 ile 15:45 arasmda yaymlandl. Ben de satlr satlr izledim ve not aldlm.
Daha sonra bu davanm dosyalannda da yer alan beyan ve taleplerde bulundum. $imdi bu
aylklama basmda yer almadlgl iyin siz devamla buna ait uzun bir aylklama yaptmlz ben onu
geyiyorum. <;:OnkO ertesi gOn gazetelerde yaymlandl. Ancak siz unu ekleyerek konuyu bitirdiniz;
u anda 1. Ordu Askeri Savclllgl boyle bir plan var ml? Basmda yanslyan bilgi Slzmtlsl nasll
olutu, inceliyor dediniz. Saym Komutamm bun Ian hatlrllyor musunuz, Ruhat Mengi ile Star
televizyonunda bir Pazar gOnO 21 Mart 15:00-15:45 arasmda yaptlgmlz soylei ile i1gilidir?"

Bir klslm samklar mOdafii Av. Ilkay Sezer: "Itiraz edebilir miyim Saym Bakamm?"
Mahkeme Bakam: "Tabi itiraz edebilirsiniz buyurun."

"'-!r

Bir klslm samklar mOdafii Av. ilkay Sezer: "$imdi tanlgm ne maksatla yaglrlldlgl sizin ara
karanmzda var. <;:ok aylk bir ekilde batan sona sizin de belirttiginiz gibi yok sarih bir ekilde
bUlOn olanlan anlattl. Bu sorulann ben yaglrllma amacmm dlmda oldugunu dOOnOyorum. Eger
baka bir talep var ise bu sorulann sorulmasl ile ilgili Mahkemenize talepte bulunulsun,
Mahkemeniz kabul ederse, dava ile ilgili gorOrse 0 zaman sorulsun efendim."
Mahkeme Bakanl: "Peki, daha once sabahki aamada Jandarma Genel Komutammlzm
da dinlenilmesinde aynl ey olmutu. Biz kendisini Jandarma Genel Komutam olarak degil, 0

donemdeki belgeyi paraf atan tamk olarak yaglrmltlk. Sizi de biz buraya tamk olarak
yaglrmamlzda mesaj emri ve daha sonraki gelimeler. Bu sizin Genelkurmay Bakanhgl

doneminizle

i1gili

oldugu

iyin

Mahkememiz

tarafmdan

sorulmasl

uygun tir

Bakanhglmlzca."

Tamk ilker Babug: "Uygun gormOyorsunuz."

Mahkem

Ba

goreviniz ile ilgi

Saym
kao

Sanlk
/

I:

"Uygun gormOyoruz,

yOnkO

bu sizin enelkurmay BakanMI

ular, davanm tamkhgl ile ilgili degil. Baka var

r

Deniz Kutluk: '$aym Bakan bir sualim daha var aca bu mOsaade v.,rmem,miz

y

.

akammlzm bilgi ve gorgOsOne daya I bir konuyu savJnma tYakkl

ettigim ve cevaplandlnlmasml engellediginiz ek 'nde alglhyorum.'
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Mahkeme Bal;lkanl: " Tabi tabi."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Buraya tanlklann her bir defa ayn maksatlarla aQlnlmasl
herhalde maddi geregin alga Ikmaslnl geciktirici bir unsurdur."
Mahkeme Bal;lkanl: "HaYlr maksat, biz zaman zaman l;luana kadarki al;lamalarda
tanlklann aglfllma maksatlannl da al;ltlk ama l;luanda Genelkurmay Eski Balikanlmlz ancak 0
donemde Genelkurmay BalikanlmlZdl sizin sorulannlz ile ilgili, bu gorevleri Genelkurmay
Balikanl olarak zaman zaman baslnl bilgilendirme kapsamlnda yaptl. Biz onu soramaylz liu
anda 0, 0 gorevi ile i1giliydi. Evet balika?"

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Evek bir sua lim daha var ama bunu da Genelkurmay Bal;lkanl
niteligi veya bir Silahh Kuwetlerin orgenerali niteligi olan bilgisi ile cevaplamaslnl talep
edecektim. MOsaade ediyorsanlz soraylm, mOsaade etmeyecekseniz zaman almayaYlm."
Mahkeme Balikanl: "Yani 0 alia maya geemiyoruz."
Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Peki sagolun."
Mahkeme Balikanl: "Siz daha onceki tanlklarda da orada bir soz istediniz. Soma bir daha
Israr etmediniz oyle kaldl buyurun."

'r

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Sormul;llardl."
Mahkeme Balikanl: "Sordular ml 0 yOzden mi vazgetiniz?"
Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "SaYIn Eski Genelkurmay Bal;lkanlm, Kara Kuwetleri
Kurmay Balikanhgl doneminizde liu anda yargllanmakta oldugumuz dava konusu olan balyoz,
oraj, suga gibi plan Ian duydunuz mu?"

Tanlk Ilker Balibu9: "HaYlr."
Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "Bu konuda herhangi bir duyum aldlnlz ml?"

Tanlk Ilker Balibu9: "HaYIr."

Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan:

"Bunlar konusunda size herhangi bir ihbar veya

dedikodu yaplldl mi?"

Tanlk IIker Balibu9: "HaYIr."
Sanlk Mehmet Seyfettin Alevcan: "TeliekkOr ediyorum."

Tanlk IIker Balibug: "Zaten Sayln Balikanlm 24 ubat 2010 yanllmlyorsam yazdlglmlz
Genelkurmay yazlslyla da bunlan dosyanlzda var."

Mahkeme Balikanl: "Peki, evet burada tanlgln dinlenmesi aliamaslnl bitiriyoruz. Levent

.....

Gozkaya ve Ilker Balibug'a teliekkOr ediyoruz alklamalannlzdan dolayl."
Tanlk Ilker Balibug: "Sagolun tel;lekkOr ederim."
Mahkeme Bal;lkanl: "Siz aynlabilirsiniz. Ama sizi sabahllr tuttuk Koksal Karabay, biraz

daha tutacaglz. 90nkO tutmamlzln maksadlnl biliyorsunuz diger iki tanlktl, peki yanm saat kadar
ara verelim yemek ihtiyalanni karl;lllasiniar.
Duru,maya ogle arasl verildi.
Duru,maya kaldlgl verden devam olundu.
Mahkeme Balikanl: "Saat 19:34 itibariyle durulimaya devam ediyoruz. Hi boyle
uzatmam1lillk durulimayl ama bugOn tanlklann buraya tekrar gelmemeleri iin fedakarhkta
bulunduk hep beraber bitirelim dive ugrali1yoruz. Evet Hasan Durak'in dinlenmesine geiyoruz.
Tanlk Hasan Durak Ahmet oglu Emniye'den olma ElazlQ 18.05.1959 dogumlu Elazlg Merkez,

Yurlbalil KoyO nOfusuna kaYlth. Size mi ait?"
Tanlk Hasan Durak: "Evet bana ail."

MahkePje Balikanl: "Size ulaliabilecegimiz bir adres soyler misiniz'6ize?"
Tanlk fj'aurak: "Oturdugum adres; Bahelievler MahallesrAkdeniz Caddesi 45/813.
Ankara.

:eme Balikanl: "Peki buyurun. Oturabilirsiniz. Alklanfada bulanacaglm

. Sanlklan tanlyorsunuz az ok liste verk okumanlz iin

dart sonra

Bu sanlklar

aballk bagl olan bir kimse var ml?"
II I

T.C. ISTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK 250 MADDESIILE YETKILI ) CELSE TARIHi
02.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:90 Sayfa:112

Tanlk Hasan Durak: "HaYlr."
Mahkeme Bakanl: "Peki aranlzda husumet olan bir kii var ml?"
Tanlk Hasan Durak: "HaYIr."

Mahkeme Bakanl: "Yok. $imdi siz Genelkurmay Gozlemci Heyetinde yer almlslnlz. Bu
nedenle de seminer hakkmda Cumhuriyet Basavclhgl seminerde bir darbe planl gorOOldO
eklinde iddianamede bir isnalla bulundugundan, seminere katllan gozlemci olarak raporu da
hazlrlamlsmlz aYni zamanda Genelkurmay Sonu Raporunu da hazlrlamlslnlz. Boyle bir
izleniminiz oldu mu, olmadl ml? Bu konuda bilginize bavurulmak Ozere tanlk olarak
agnlmanlza karar verildi. Sizin hakklnlzda herhangi bir soruturma yok ancak sizi zan altmda
blrakacak bir durum ortaya Ikarsa ya da siz boyle bir dOOnceye kaplhrsanlz CMK'nln 48.
maddesi geregince sorulara cevap vermeyebilirsiniz. Ankara'dan geldiginizi soylOyorsunuz.
Buraya gelmenizle ilgili yol ve ikamet ile yemek masraflannlzl belgeleyerek bizden talep
edebilirsiniz. Bir dileke ekinde faturalannlz ve bir banka hesap numarasl verirseniz, bunlar
hesabmlza yatlnhr. Hakkmlz mevcut bu konuda. Durumalarda tanlk olarak dinlenildiginde

.....

yemin verilir ve geregi soylemek onemlidir. <;OnkO soylediginiz herhangi bir ey sanlklann
lehine ya da aleyhine Mahkeme tarafmdan delil olarak esas ahnabilir. Bunu da dikkate alarak
beyanlannlzda ve sorulara verdiginiz cevaplarda dikkatli olmanlzl belirtiliyoruz. Size CMK'nln 55.
maddesi geregince yemin ellirecegiz. Daha sonra da olay hakkmdaki bilginize bavuracaglz.
Bildiginizi dosdogru soyleyeceginize namusunuz ve vicdanmlz Ozerine yemin eder misiniz?"

Tanlk Hasan Durak: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusun ve vicdanlm Ozerine
yemin ederim."

Mahkeme Bakanl: "Evet plan seminerine gozlemci olarak katlldmlz. Sonrada sonu
raporunu hazlrlayarak 0 zaman Plan Harekat $ube MOdOrO olan Bekir Kalyoncuya sundugunuz

anlalhyor.

0 seminer aamalannda orada hukuki olmayan normal dlmda konumalar
oldugunu dOOnOyor musunuz, nedir bu konudaki kanaatiniz, iddianamede iddia edildigi ekilde
orada bir yasal olmayan bir oluumun darbe planml gorOlOgO eklinde bir dOOnce olutu mu
sizde?"
Tanlk Hasan Durak: "Bu seminerde darbe planl olutuguna dair bende herhangi bir

......

dOOnce olumadl. Onu belirtmek istiyorum. Bu seminere ben gozlemci olarak katlldlm. Tabi
katlhrken de ashnda benim gorevimle dogrudan ilgili olmayan bir konuydu. Ben Plan Harekat
Dairede Uluslararasl Plan Harekat $ube MOdOrOydOm. Bu seminerler, harp oyunlan Milli Plan
$ubenin gorev kapsammdaydl. Fakat 0 aslmda Milli Plan $ubenin yogun faaliyetlerinden dolayl
benim katllmam emredildi ve ben katlldlm. Dolaylslyla unu arz etmek istiyorum. Yani bu
planlarla Genelkurmay Karargahmda ahlrken dogrudan ok fazla bir i1gim yoktu. Ancak 0
esnada Plan $ube MOdOrOnOn veya on un yardlmcllannm yogun faaliyetler dolaylslyla benim
katllmam emredildi. Ve katlldlglm bu sOre ierisinde de 2.5 gOn sOrdO. 2.5 gOnde katlldlm.
Darbe planlyla i1gili herhangi bir izlenim edinmedim."
Mahkeme Bakanl: "Peki sonu raporunda Milli Mutabakat HOkOmetinin kurulmasl

eklinde bir bahk kullanmlslnlz. I tehditle ilgili olarak yine MIT Bakanmm asker kii olmasl,

Istanbul'a 4 tugay takviye olarak gonderilmesi eklinde dOOnceler yazllml. Bunlan neye

dayandlrarak yazdmlz?"

Tanlk Hasan Durak: "$imdi Saym Bakan Once unu ifade ed '.
. bu plan
seminerine ben tek balma Genelkurmay'dan kalilmadim. 6 kii ka
Ik. Heyet ba anlmlZ
vardl. 0 da tan
olarak zaten bekliyor. Bu seminer sonulan a genelde bOyle aplhr.
Kallhmcllar gorO e' " dOOncelerini koordinatore tespit etligi hus sian bildirirler ve koo inator
olan bunu kale
ahr, yazar. Bende koordinatordOm. Yani bu r orun yazllmasmda bu irdileri
de alarak
.

poru oluturdum."
akaDl: "Yani mOterek bir rapor olarak olutu

':irak: "Dogrudur efendim."
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Mahkeme Bakant: "Bu klslm size ait degil mi, i tehditle ilgili olarak klsml kim hazlrladl,
hatlrhyor musunuz onu?"

Tantk Hasan Durak: "$u anda bunu net olarak hatlrlamlyorum. Ama tabi hallrladlglm u;

bu seminerde i tehditte vurgulandl. I tehdit konulan da gorOOldO. Egemen planl gorOOldO.

Egemen planlyla birlikte geri bolge emniyet, EMASYA ve slklyonetim ekleri de gorOOldO. Bu
planda aS11 olarak zaten batl da u anda ismini veremeyecegim. Gizlilik alslndan."
Mahkeme Bakant: "Planlann hepsi degimi."
Tantk Hasan Durak: "Klrmlzl devlete ka1 soyledigim bir harekat planl."

Mahkeme Bakant: "Genelkurmay eski bakanlmlzda dedi. Hepsini degitirdik dedi."
Tantk Hasan Durak: "Klrmlzl devlete kar1 bir harekat plant icra edilirken, bu planm ekleri
olan planla birlikte geri bolge emniyeti, slklyonetim planlan ve EMASYA planlan da gorOOldO.
Ve burada da i tehditte vurgulandl. "
Mahkeme Bakant: "Tabi 0 komu yani 0 donemdeki egemen harekat plantyla ilgili
eylerin ifa edilmesi, ortaya dokOlmesi gibi bir yakmmalar oldu ama biz 0 zamanda Mahkeme
olarak onlan aarken, baktlk internette hepsi var zaten. Yani oyle olunca da bizim de yapacak

"lr'

bir

eyimiz

kalmadl.

Zaten

dava

alhnca

aleni

olmak

zorundasmlz.

Genelkurmay

Bakanhglmlzda bu konuda onlemlerini alml. Gerekli degiiklikleri yapml. Belli bir donem
slkmtldan soma 0 slkmtl allml. Eve!. $imdi yani 0 soruyu sormayahm. Kendi istegi ile
katllmaml Hasan Bey."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Sorahm."
Mahkeme Bakanl: "Gonderilmi onu sormayahm. Diger konulan sorabiliriz. Buyurun.
$imdi hep onu sordular da 0 yOzden."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Plan seminerinin icrasl slrasmda gerekletirilen jenerik
senaryonun oynanmasl slrasmda 0 gOn itibariyle gOncel veri kullantlmasl oldu mu, ya da sizin

dikkatinizi ekecek bu ekli ile somut bir veri kullantlmasl oldu mu? Ornegin aratlr, orgOttOr,
dernektir. Bu ekli ile saylsal bir veri kullanlml hatlrhyor musunuz?"

Tantk Hasan Durak: "Hatlrlamlyorum.
hatlrlamlyorum. $u anda hatlrlamlyorum."

C;OnkO

ok

zaman

getigi

iin

u

anda

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Daha oncesinde hi plan seminerine katllml mlydlntZ, bu
katlldlglntz plan seminerinden once?"

Tantk Hasan Durak: "Harp Akademisindeyken plan semineri ve harp oyunlan."

-.

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ogrencilik olarak."
Tantk Hasan Durak: "Ogrenci Yillanmlzda katlldlk. Tugayda Harekat Egitim $ube

MOdOrOyken plan semineri yaptlk. Plan tatbikall yaptlk. Icra etlik. Bizzat ben planladlm. Katlldlm.
Kolordu da katlldlm."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Katlldmlz."
Tanlk Hasan Durak: "Katlldlglm seminerler oldu."

Oye

Hakim

Ali

Efendi

Peksak:

"$imdi

Plan

Harekat

Bakanhgmda

uluslararasl

planlamada ml uzmanlm dediniz?"
Tantk Hasan Durak: "Evet."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Normalde benim yani plan semineri hususul}da sek fazla
bir tecrObem yoktur. C;ahml oldugunuz birimdeki goreviniz Uluslararasl?"
Tantk Hasan Durak: "Plan Harekat $ube MOdOrOydOm. Ben daha
ite Uluslara
I .. emciler gibi konularla ilgileniyordum."

Oye

almdlglnt

mAli Efendi Peksak: "Tamam. Ses kasetlerini dlrllediniz mi, sesin ka'ida

da biliyor muydunuz?"
k Hasan Durak: "Ses kasetlerini dinlemedim. Hi dinle

.. /..'--
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Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Yani konui?macmm yahul da orada masanm Ozerinde 0

i?ekli ile ses kaydml yapllgmm lespil edebileceginiz herhangi bir aiel, 0 i?ekli ile bir gorgOnOz
olmadl miT

Tamk Hasan Durak: "Yok herhangi bir lespilim olmadl bu konuda."

Oye Hakim Ali Efendi

Peksak:

"Bilgileri

nasll derlediniz, yani bu Genelkurmaym

nihayelinde gozlemcisiniz ve yazma ii?ini de Osllendigini size yOklenilmii? gore olarak."
Tamk Hasan Durak: "Dogrudur."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Hem lecrObesizsiniz, ilk defa bu manllkla kendi goreviniz

dli?mdaki bir plan seminerine kallhyorsunuz, hem 0 plan semineri nelicesinde lespil elmii?
oldugunuz gozlemlerinizi kaleme alma gorevi de oncelikle koordinalor olarak. Daha dogrusu
yazma olarak koordine elme hususu size veriliyor. Bu bilgileri nasll derlediniz?"
Tamk Hasan Durak: "$imdi seminer esnasmda labi bende kendim nollar aldlm."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Evet."

"'"

Tamk Hasan Durak: "Aldlglm bu notlan yazlya doklOm. Diger kailian arkadai?lann da bu
konuda herhangi bir gorOi?leri, ilaveleri varsa onlan isledim. $u anda onlardan ne geldi, ne gilti
e;:ok hallrlamlyorum. Sonue;:la bu rapor hazlrlandl ama seminerde bende notlar lulmui?lum. Yani
buradaki ifadeler bir klsml benim ifadelerim. Bir klsml da diger kallhmcllann olabilir. Ama bunlan
e;:ok nel hallrlamlyorum."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi ben sabahki dinledigimiz lamklann da bazllanna
sordum. Bu sonue;: raporu demeyeyim de gozlemci raporunu sizin kaleme aldlrdlglmz en
azmdan 0 organizasyonu yapllgmlzdan dolayl ie;: lehdidin marjinal dOzeye indirildigi, i?imdi bu
cOmleden yani marjinal dOzeye indirildigi cOmlesinden ne anlamamlz lazlm?"
Tamk Hasan Durak: "$imdi ie;: lehdidin marjinal dOzeye indirildigi cOmlesinden
GOneydogudaki PKK'nm leror eylemlerinin bilirilme noklasma geldigini degerlendirdim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Marjinal kelimesi bunu kari?lhyor mu?"
Tamk Hasan Durak: "Kari?lladlgml dOi?OnOyorum."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam peki. $imdi yine gozlemci raporunda 2 ayn

durumun incelendigi i?ekli ile."
Tamk Hasan Durak: "Dogrudur."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bir bai?langle;: var genel olarak. Bu 2 ayn durum neydi?"
Tamk Hasan Durak: "$imdi i?oyle ae;:lklayaYlm. 1. ve 2. gOn olaslhgl en yOksek tehlikeli
senaryoya uygun olarak ordu, kolordu harekat plan Ian incelendi. Bu 1. durumdu. 3. gOn ise

'-

yanm gOn. ie;: lehdidin olmadlgl, slralejik ihtiyatlann gelmedigi, Kuzey Irak'ta gerginligin olmadlgl
ve Yunanistan ile ilgili durumun senaryoda belirtildigi gibi kabul edilerek bir ozel durum ii?lendi."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ie;: tehdidin olmadlgl ml ii?lendi dediniz i?uanT
Tamk Hasan Durak: "Evet, ozel durum, 3. gOn ozel durumda ie;: tehdidin olmadlgl e;:OnkO
bu raporda."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi yanhi? anlai?llmaya vesile olmamasl ie;:in soruyorum.
Ie;: lehdidin olmadlgl hususu sadece 3. gOn mO ii?lenmedi, 1 ve 2. gOnde de ie;: lehdidin olmadlgl
hususu irdelendi mi?"
Tamk Hasan Durak: "1 ve 2. gOn ie;: tehdit irdelendi, 3. gOn ozel durumda ie;: tehdidin

irdelenmedigini hatlrhyorum. ie;: lehdidin olmadlgl farz ve kabul edildiginde."
Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ozel durumun arz edilmesinden neyi
steltinizT
Tamk H san Durak: "Ozel durumun arz edilmesinden biraz ewe e ifade ettigim gib tabi
hallrladlglm k
dogru oldu.

rapora
marji

lie ve bu tabi yazdlglm raporu da esas kabul ediy
m ve buradakileri d tabi
. C;OnkO biz yazdlk ve 0 gOn ne konui?uldu ise ne d
uldugu ise ne gorOldO se 0

dokOldO.
YISI ile 3. gOn ozel durumda ie;: lehdit abul edilmedi. Ie;: tehd' ii?le
. Irilmii?, ondan sonra Kuzey Irak'ta gerginlik 01 am Ii? ve Yunanisn iI ilgili
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gerginligin arttlgl yani senaryoda belirtildigi gibi Yunanistan ile ilgili genel gerginligin arttlrlldlgl
farz ve kabul edilerek ozel durum."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi yine iy tehdit ile ilgili olarak ililte oncelikle bir milli
mutabakat hliklimetinin kurulmasmm gerektigi, MIT Balilkanllgma asker kililinin getirilmesi, halkla
ilililkilerin yok onemli oldugu, slklyonetim gorevlerinde ek gorev, slklyonetim gorevlerinin ek
gorev olarak gorlilmemesi, slklyonetim karargahlannm komutanllk karargahlan olmasl gerektigi,

Istanbul iii iyin ilave 4 tugaya ihtiyay duydugu lilekli ile belirlemeler, gozlemleriniz var."
Tanlk Hasan Durak: "Dogrudur."

Oye Hakim Ali

Efendi

Peksak: "$imdi yani

mesela oncelikle bir milli

mutabakat

hliklimetinin kurulmasmm gerektigi alilamasma nasll gelindi, onun hatlrllyor musunuz? Yani
hangi gerekyeler ile bir milli mutabakat hliklimetinin kurulmasl gerektigi hususunun irdelenme

lilekli nasll olduT

Tamk Hasan Durak: "$imdi buna, bunlann hepsi tabi bir senaryo iyerisinde ilillenmililti,
jenerik senaryo. Ancak lilunu yok samimiyetim ile ifade etmek istiyorum. Bu duruma nasll

gelindigini ha!lrlayamlyorum."

"..

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam Balilkamm."
Cumhuriyet Savclsl Hliseyin Kaplan: "Semineri baliltan son a takip ettiniz miT
Tanlk Hasan Durak: "Evet ettim Savclm."
Cumhuriyet Savclsl Hliseyin Kaplan: "Takip etme amacmlz nedir? Sadece notlar
allyorsunuz, rapor dlizenlemek iyin mi, lilunu soruyorum ya da planlamaya ayklrl yani Kara
Kuvvetleri Komutanllgmm verdigi slmrlar talillllrsa veya SUy ilillenecek bir eylem yaplllrsa bunu
bildirmek goreviniz miT
Tamk Hasan Durak: "$imdi seminere gorevli olarak gonderildigim iyin bu semineri takip

etmek zorundaylm, zorundaydlm. Seminerde eger seminerin dllilma ylklldlgl zaman mlidahale
etmek."
Cumhuriyet Savclsl Hliseyin Kaplan: "Rapor etmek en azmdan."

Tanlk Hasan Durak: "Rapor etmek tabi gozlemcinin gorevidir. Gordligli her lileyi yazmak
zorundadlr gozlemci. Ama seminer esnasmda gozlemcinin bOyle bir mlidahale yetkisi yoktur."
Cumhuriyet SaVCISI Hliseyin Kaplan: "Onu istemiyoruz."
Tamk Hasan Durak: "Saym Savclm. Zaten orada benim mlidahale etmem de uygun
olmazdl."
Cumhuriyet Savclsl Hliseyin Kaplan: "Rlilbeniz yetmez."

...

Tamk Hasan Durak: "C;;linkli benden daha kldemli heyet balilkam vardl."
Cumhuriyet Savclsl Hliseyin Kaplan: "$imdi lilunu soracaglm. Seminerde rutinin dllilma
ylklldlgml yani 0 en yliksek tehlike olsun, egemenlik plam olsun. On un dllilma ylklldlgml ve harici
konular konulilulduguna lilahit oldunuz mu?"
Tamk Hasan Durak: "Seminerin dllilma ylklldlgml veya haricine."
Cumhuriyet Savclsl Hliseyin Kaplan: "Konulann dllilma ylklldlgml."
Tamk Hasan Durak: "Konulann, seminer konulanmn dllilma ylklldlgma ben lilahit olmadlm.
Zaten konulilulan onemli konulann hepsini 0 raporda belirttim."
Cumhuriyet Savclsl Hliseyin Kaplan: "Ben size bir iki bas it klsa beyan okuyacaglm. Bunu

hatlrlayacak mlSlnlZ acaba tabi gozlemci oldugunuz iyin bunlann neden konuliluldu.un da izah
etmek durumundasmlz. Yani anlamak durumundaslmz en azmdan oyle d'
. Mesela olis
ile ilgili bir kon var. $imdi; polisin onlinde toplumsal olaylara polis in ko 01 edilmesi gere iyor
tabi bu duru
im soyledigini okumuyorum yok onemli degil a
seminerdeki bu de ifre
edilen konu
lar, samklann kabul ettiQi konulilmalar. Onun elind silah aray ve gereyle var.
Bunlan
01
e yahut polisin bu olaym bu polisi yani ya etki
blrakma bir blitu'n" ile a bir
bOlli
i
ria almak iyin bir tertip ve tedbiriniz var
I? Komutamm biz
b nlann
jan

aretinde kullamlmasml ve yok slkl kontrol alt

da tutulmasml d" lin yoruz.

I
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Ozellikle yapllaeak operasyonlan haber verme. oneeden ilgili eyleri ikaz etme gibi haber talma
gibi bir taklm, bir klsml da sabotaj etme, belki beraber bulunma gibi. Jandarma biliyor mu polisin
bu yaplslnl? Bu yapllanmayl kendi igindeki orgOtienme baklmmdan durumu nedir? Ben imdi
ehir igerisinde oturan diyor bir c5rnek veriyor. Devam ediyor. Aaglda bir tane konuma daha
var. Komutanlm ben unu ilave etmek istiyorum. Polis in saylsal olarak degerini gok fazla

bildirdik. Istanbul'da 33 bin esasmda polis var. Aneak boyle bir durumda biz bu polisin aneak 5

ya da 6 binini kullanabilecek durumdaylz. 90nkO polisin narkotik ubesinden tutun kagakglhga
kadar sivil gorev yaptlgl ubeler var. Bunlann havaalanlan var, koruma gc5revinde de olan
polisler falan var. Karakollan var ki karakollar muhtemeldir ki boyle bir olayda kendisini emniyet
altma almada zorlanaeak bizim kullanabileeegimiz yalnlz asayi ube ile resmi gahan ve c5zel

harekat grubu ile gevik kuweti var. Bunlann meveudu da istanbul'da 4 bin eivannda. Bu 4 bin
polisi boyle bir durumda kontrol altma alma imkanlmlz var komutanlm ama polisin ozellikle



istihbarat, narkotik ve benzeri ubelerinde faaliyette bulunanlann ne yapaeagl konusunda ben
ahsen tereddOtteyim ve bunlan kontrol etme imkanlmlz da yok. BOtOn ehirde sivil gaht1klan
igin polis bu senaryoda nigin kontrol altma ahnmak istendi? Notunuz veya dOOneeniz oldu mu?"
Tanlk Hasan Durak: "Ben bu konumalan Saym Savelm hig hatlrlamlyorum. Gnun
iginde."

Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Yani unu diyeeegim. Siz kurmay mlslnlz?"
Tanlk Hasan Durak: "Evet."
Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Saghk kontrolOnden gegiyor musunuz?"
Tanlk Hasan Durak: "Evet 2 yllda bir gegiyorum."

Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Yani imdi oyle; gc5zlemeilerin higbiri buradaki

sanlklann kabul ettigi konumalan hatirlamIY0r. Bunda bir gariplik hissediyorum.
dOOn Oyorsunuz?"
Tanlk Hasan Durak: "Yani imdi aradan gok uzun zaman gegmi Saym Savelm."

Ne

Soz almadan konuuldu, anlallamadl.
Mahkeme Bakanl: "Bir dakika."
Tanlk Hasan Durak: "9 yll gibi bir zaman gegti."
Mahkeme Bakanl: "Hasan Durak Bey bir dakika. Neye itiraz ediyorsunuz Avukat Bey
buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Saym Savel tanlga bu tor soru sorarak onu



aaglhyor. Biliyorsunuz."
Cumhuriyet Savelsl

HOseyin

Kaplan:

"Estagfurullah tedaiyi

ettirmeye galllyorum 0

hatlrlamasl igin bir sebep vardlr yani."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Evet, ne demek psikolojik baskl altma ahyor."
Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Insan hatlrlamayabilir ama okuyunea."
Mahkeme Bakanl: "imdi siz imdi siz sorunun igerigi ile ilgili bir itirazmlz var ml?"
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Evet igerigi ile de var."
Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Tanlgl higbir zaman aagllamadlm ne mOnasebet."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Birineisi bigimsel olarak."
Soz almadan konuuldu, anlallamadl.
Mahkeme Bakanl: "MOsaade edin."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Bigimsel olarak biraz

tanlk ya da bir s nlk sorgu yaplhrken, ifadesi ahnlrken higbir za
psikolojik baskl u
namaz."
Mahke
akanl: "Muhakkak, muhakkak."

Bir

Saym
varsa ma

I

I
av

sanlklar mOdafii

e sc5yledigim ,.

baskl altma almarlnaz,

. Celal Ulgen: "Bu aglk. IkiiSi igerik olarak daia!c5nee

t ed
IZ planda olaslhgl en yOksek tehlik senaryosunda sozO di n bir
Ir oyunun ya da bir planm oynanmasl slra nda sarf edilmi
zl ri belli
116

T.C. ISTANBUl10.AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK 250 MADDESlllE YETKlll ) CElSE TARIHI
02.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CElSE NO:90 Sayfa:117

sozleri clmblz i1e alarak anlatmaya t;:ahIYor. $imdi boyle olunca 0 plamn botOnlOgO it;:erisinde
planm bOtOn konumalanm tamga vermeden bu konuda tek bir cOrnie i1e soru sormak mOmkOn
degil."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Avukat Bey bunun hangi konuda gOndeme geldigini
soruyorum. Ben ilia bu konuulmutur, polis baskl altma ahnmltlr diye sormuyorum. $imdi bu
Ophe uyandlran bir konuma."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Peki, tamk da hatlrlamadlm diyor."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "$oyle Ophe uyandlran bir konuma diyorum ki."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Saym Savclm hatlrlamadlm diyor siz
diyorsunuz ki saghk kontrolOnden get;:tiniz mi diyorsunuz."
Mahkeme Bakam: "Savcl Bey."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Yok 10tten."

Mahkeme Bakam: "Siz soru soruldu, tanlk hatlrlamlyorum dedi. Soma Savcl Bey'de bir
degerlendirme yaptl, konu orada bitti."
Soz almadan konuuldu, anlallamadl.
.....

Mahkeme Bakam: "Evet, yani degerlendirme artlsl yani soru kalmadl."
Soz almadan konuuldu, anlallamadl.
Mahkeme Bakam: "0 hak var. Sizin de olacak, ileride degerlendirme yapacaksmlz evet."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: ''Tanlk hakaret olarak anlamamltlr tahminim. Ben
oyle hakaret diye bir kastlm yok katiyen."
Soz almadan konuuldu, anlallamadl.
Mahkeme Bakam: "$imdi bakm Savcl Bey'in 0 kastl olmadlgml biz buradan tamgl
gorOyoruz halen muvazzaf kurmay albay rOtbesinde gayet saghkh oldugunu buradan gorOyoruz.
Yani Savcl Bey orada acaba niye bu konumalar hatlrlanmlyor diye."
Cumhuriyet Savclsl
Mahkeme Bakam:
Cumhuriyet Savclsl
Mahkeme Bakam:
Cumhuriyet Savclsl
Mahkeme Bakam:

...

HOseyin Kaplan: "$u soylOyorum Saym Bakanlm."
"Serzeni veya bir ekilde bilmiyorum."
HOseyin Kaplan: "Serzeni u; yaianci tamkhk da bir sut;:tur."
"Ama bizim tanlgm saghk durumu i1e i1gili hit;:bir Ophemiz yok."
HOseyin Kaplan: "Tamk, tanlk."
"Biz tamgl burada gozlemliyoruz."

Soz almadan konuuldu, anlallamadl.
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Yok tamga yalan konumak bir sut;:tur, bunlar kabul
edilen beyanlardlr, bun Ian hatlrhyorsamz bildirin diye soyledim."
Mahkeme Bakam: "Peki, baka sorunuz var ml Savcl Bey?"
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Yoksa hakaret kastlmlZ olmaz."
Mahkeme Bakanl: "Yani olaym, tabi ki aradan 9 yll tam 9 yll get;:mi. Bu gOn Mart'm 2'si.
Bir hafta, bir hafta bile yok yani 5 gOn sonra sonut;: itibari ile 1 yll dolacak ya da balama itibari i1e
de 4 gOn soma olacak."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "$u var Saym."

Mahkeme Bakanl: "0 yOzden hatlrlamamalan da olabilir ama biz yemin ettirdik. Bundan
somaki."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "BOyOkamt Paa olsun, Babug P

teferruatma kadar hatlrladl ve beyan ettiler t;:ok gOzel bir ekilde takdir ettim..vani."
Soz al

Mahke

Bu kapsa
Haluk P

;

da

nuuldu, anlallamadl.

kam: "Peki imdi tamgm yemini yaptlrlldl, dogr4l8oyleyecegine yemin e

a sorulara cevap verecegini dOOnOyoruz. Baka slirusu olan var mi/ Buyurt'ln

Y'deayahm oyle gidelim daha sonra."

t;/
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Bir klSlm samklar mOdafii Av. Haluk Pekllen: "Saym Ballkamm aslmda burada
bahsetmeyecektim, bugOn bunlara da deginemeyecektim. Vine de deginmeyecegim zamanmlZI
da almayacaglm ama bir hususu belirteyim."
Mahkeme Ballkanl: "Soru sadece soru."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Pekllen: "Soru soru soru oraya geliyorum."
Mahkeme Ballkam: "Soruyu sorun."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Pekllen: "Saym Iddia Makamma llunu sormak
isterim."

Mahkeme Ballkam: "Iddia Makamma yok tanlga."
Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Pekllen: "Izninizle ben de oraya soraYlm. Sabah beri
bOyOk bir agresiflik iC(erisinde ben oyle degerlendiriyorum."
Mahkeme Ballkam: "CMK'da oyle yapacak bir lley yok."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Pekllen: "Yani biz hukukC(uyuz efendim. Bu davanm
da tarafl degiliz."

Mahkeme Ballkam: "Muhakkak ne Iddia Makaml ne de siz."
....

Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Pekllen: "Harika."
Mahkeme Ballkam: "Davanm gorevlisisiniz."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Pekllen: "Harika peki."
Mahkeme Ballkam: "Yani siz vekalet sozlellmesi ile Cumhuriyet Savcllan da bizlerde."
Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Pekllen: "Eve!."
Mahkeme

Ballkam:

"Hakimler

ve

Savcllar

YOksek

Kurulunun

atamasl

ile

burada

gorevlendirilmill killileriz."
Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Pekllen: "Saym Ballkanlm sizin nezaketinize de
Mahkemeyi yonetme biC(iminize de gerC(ekten saygl duyuyorum. Konulara hakimiyetiniz, konulan

talllmamz hepsi C(ok gOze!. Ancak Iddia Makaml yargilama sOreci uzadlkC(a gerC(ekten amacml
allan cOmleler kurmaya balliadi. Buna ilillkin bir lley soylOyorum. Saym Ballbakan Yardimci 3
gOn once bir aC(lklama yaptl. BOlOn gazetelerde okudunuz. Saym Ballbakan Yardimcisl llunu

soylOyor. Demokrasilerde Ozel Yetkili Mahkemelere yer yok diyor. Ozel Yetkili Mahkemeler gOnO
geldiginde kaldmlacaktlr. $imdi niye soylOyor bunu? illte bunun iC(in soylOyor. Buradaki tamglmlz
bizim beklentilerimizi karllilamayabilir de. Bizim aleyhimize de bir lleyler sOyleyebilir."
Mahkeme Ballkam: "$imdi."
Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Pekllen: "Ama onun soylemesi gereken tek lley 217 .
....

madde dogrultusunda ."
Mahkeme Ballkanl: "Ben 0 gorOlle katllmlyorum."
Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Pekllen: "Sizin takdir edeceginiz husus."
Mahkeme Ballkanl: "$u anda biz CMK 250. maddesi ile verilmill hangi OslOn yetkiyi
kullamyoruz?"

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Haluk Pekllen: "Saym Ballkamm."
Mahkeme Ballkam: "Diyelim ki llu anda 10. degil de 1. Aglr Ceza Mahkemesi olsaydlk ne
degillecekti?"
Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Pekllen: "Saym Ballkamm."

Mahkeme Ballkanl: "$u Heyet 1. Aglr Ceza Mahkemesi Heyeti

aydl ne degilleceRlj?"

Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Pekllen: "C;ok tellekk" ederim sOper. $imdi buna

cevap verebilir miyim Ballkamm? $imdi buna cevap verebilir miyi

Mahkemff"Ballkam: "Savcl Bey'in bu soru sormasl ile

Saym Ballkanlm?"

MK 250 arasmda ne balliantl

var?"

Il>Irii sanjJslaF-mOdafii Av. Haluk Pekllen: "Saym Ballk

.me1J8llkanl: "Bakm llOyle diyelim."

ISlm samklar mOdafii Av. Haluk Pekllen: "Eve!."
J 18
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Mahkeme Bakam: "CMK 250. maddesi ile kurulan Mahkemeyi yok farz ettik."
Bir klSlm samklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Eve!."
Mahkeme Bakanl: "Ne oldu? TOrkiye'de bu suclan yargllamayacak mlYlz? Yani yine
bizim bu Mahkemeyi de geciyorum."

Bir kls,m samklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Hakllslnlz."

Mahkeme Bakam: "Diger bizim yetkimiz icerisinde bulunan ite orgotlU sUclar var, C1kar
amacll orgot, uyuturucu orgOtleri, teror orgOtleri. Bunlan yargllamaktan vaz ml gececegiz?"
Bir klSlm samklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Yargllayacaglz elbette yargllayacaglz."
Mahkeme Bakam: "Kim yargllayacak?"

Bir

klslm

samklar

mOdafii

Av.

Haluk

Peken:

"Elbette

yargllayacaglz,

elbette

Mahkemelerde yargllayacagrz."

Mahkeme Bakam: "0 zaman iki alternatif var onOmOzde."
Bir kls,m sanlklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Eve!."

Mahkeme Bakanl: "Va 10m Aglr Ceza Mahkemelerine dagltllacak dosyalar ya da
Hakimler ve Savcllar YOksek Kurulunun buna yetkisi var."

'-

Bir klslm sanrklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Eve!."
Mahkeme Bakam: "Diyecek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Istanbul bu Mahkemelere bunlar
bakacak diyecek."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Peken: "C;ok gOze!."
Mahkeme Bakam: "Peki ne degiecek?"
Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Degiecek olan ey u Say In Bakanlm."
Mahkeme Bakam: "Yani farz edelim ki bugOn."
Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Izin verin cevap vereyim."
Mahkeme Bakam: "CMK 250'yi kaldlrdlk bu sorun neresi degiecek bana da soyleyin?"

Bir klsrm sanlklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Izin verin cevap vereyim Sayln Bakamm."
Mahkeme Bakam: "Buyurun cevap verin."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Izin verin cevap vereyim Sayln Bakamm.
Buraya ilk geldigim gOnden beri Israrla bir tek yi soylemeye call1lyorum SaYIn Bakamm. Biz
eger Sayln Mahkemenizde Ceza Muhakemeleri Kanununu iletebilmi olsaydlk bugOn hem
kamuoyunda hem de buradaki sanlklarln kafaslnda bircok konu berraklaml olacakll. Neden?
Ben ozellikle aglrllkh olarak havacllann avukathglnr yaplyorum. Benim mOvekkillerim havacllar."

"-

Mahkeme Bakam: "Eve!."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Ozellikle benim mOvekkillerime ilikin
iddialann hepsini karlladlglml soyledim. Sayln Iddia Makamlna da bir teklifte bulundum. Dedim
ki; 206. maddeyi kullanahm, bu yargllamayl da hlzlandlrahm. Say In Iddia Makaml bize katllmadl.
Katllmamasl

gayet

normal

kendisinin

hukuku.

Sayln

Bakanhglnlzdan

da

talep

ettim

u

aamada gerek yok dediniz. Bunu da saygl ile karlhyorum. Ancak Say In Iddia Makaml benden
farkh bir yOkOmlOIOk daha Ostleniyor. Ite bu Ozel Yetkili Mahkeme de olmasa idi Sayln Iddia
Makaml burada lehe olan delilleri toplamamaktan dolayl bu gorevi yapamayacaktl 0 zaman.

$imdi bu gorevi yapabiliyor. Niye? C;OnkO lehe olan delilleri toplamamasl ona Ozel Yetkili
Mahkemede bir ayncahk saghyor. Ite bu ayncahktlr zaten bizi bu Mahkemelere olan toplumsal
tepkiye taryan. Onun iCin da Sayln Iddia Makamlndan Israrla talep ettigimiz tsin 2
tane de lehe olan delil istesin de buradaki arkadalanm alrsln."

Mahkeme Bakanl: "Peki normal Mahkemelerde Iehe olan depne'r toplanmazsa Savlya

ne yapillyor?"

samklar mOdafii Av. Haluk Peken: "$oyle Yalm efendim. Bakln nomal

Bir kl
Mahkem
engel

ko

e lehe olan de'

. radaki
im

ri toplamayan Savcllann 0

M hkemedeki belki

e te Ileri

anlannln onOne geciliyor vesaire. B Adalet Bakanhgl1n a nca

savunma olarak gorevim degil ama ben bur a somut. net Xone delil

'Jv

,
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getiriyorum. Saym Bakamm sizin de onOnOze delil getiriyorum. Diyorum ki; bunu da toplayailm.

Ama biz savunma olarak getirdigimiz zaman itibar edilmiyor. Iddia Makaml ben inamyorum ki
benim hakklmda bu Saym iddia Makammm soylemi oldugu cOmlelerin herhangi birini ben
soylemi olsaydlm u anda Silivri Mahkemesinde hakklmda su duyurusu vardl Bakamm.
Aramlzdaki fark bu."
Mahkeme Bakam: "Hi kimseye ayncailk tanmamaz."
Bir k,slm sanlklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Biz de Oyle biliyoruz."
Mahkeme Bakanl: "Gerekli su ileyen varsa geregi de yaplilr. Bunun nerede gOrevli

oldugunun bir onemi yoktur. Bizim u anda yaptlglmlz yargllama itibari ile CMK. 250. lie Yetkili
Mahkemeler oluumuzun yargllama teknigi alsmdan diger Mahkemelerden farkl yok. Sadece
soruturma aamasmda Cumhuriyet Savclsmm su tOrlerini belirleme ve soruturma amada
farkll yontemleri var."

-

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Peki Bakamm bir ey sOylemem lazlm."
Mahkeme Bakam: "Bir de CMK'nm getirdigi hlzll."
Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Evet:
Mahkeme Bakam: "Soruturma yapma imkam var."
Bir k,slm samklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Peki Bakanlm bir ey sorabilir miyim 0
halde?"

Mahkeme Bakam: "Bir Bolge Savclilgi olmasmdan kaynaklanan hlzil yargllama, yani
bOlgesindeki."
Bir klslm samklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Eve!."
Mahkeme Bakam: "Mesela bizim 11 ilimiz var 11'i ile dogrudan tali mat verebiliyor."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Eve!."
Mahkeme Bakam: "Ara ile diger Savcllar, 11 ildeki diger Savcllar orgOtlO sularda yetkili

degiller. Ancak Istanbul CMK. 250. lie Yetkili Cumhuriyet Basavclilgi izin verirse soruturma
yaparlar. Isterse izin vermez hepsini kendisi yapar imkanlan varsa. Bunun dlmda dava

-

Mahkemeye geldikten sonra biz CMK 251/S'ya gore getirme hakkml kullamyoruz."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Peki Bakamm, peki Bakamm."
Mahkeme Bakam: "Bir de ite."
Bir klSlm samklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Gelten hafta 0 halde."
Mahkeme Bakam: "GOvenlik sebebi ile durumaYI baka yerde yapabiliyoruz. $imdi
bakm boyle derken adalet zan allinda kailyor. Bizim u anda yani yapllan altlklamalarda bir

yanil var. CMK. 250. lie Yetkili Mahkeme olmamlz adil yargllamayl etkileyen bir konu degi!. Siz
deyin ki bu CMK 250 olmasaydl hangi farkll hOkmO uygulayacaktlk? Bunu bir 0 zaman ey
yapm."

Bir k,Slm samklar mOdafii Av. Haluk Peken: "$imdi Saym Bakamm."
Mahkeme Bakanl: "Konudan bir hayli de uzaklatlk. Buyurun soru olarak alailm."
Bir k,s,m samklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Ben sorum, samkla ilgili herhangi bir sorum
yak. Zaten kendisi ok net olarak soyleyecegini soyledi efendim. Benim ona ilave edecegim bir
ey yok."
Mahkeme Bakam: "Peki."

Bir k,s,m samklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Ancak bir ey soyleyeyi

Buradaki ok konuulan konuda ne benim egitimim var ne de sanlyorum

ders ogretilmedigi iltin sizlerin de yok. Ben hukuk fakOltesinde havaci

In Bakari

uk fakOltesinde b

egitimi aid 1m. Ozellikl,

seltmeli der$ tesad[jf eseri setim ve bu Olkenin havacil ma da emek vermi bi
hUkukuy
"
erne Bau'sOrede kendinizi gelitirdiniz."

{slklar mOdafii Av. Haluk Peken: "Eve!. $im4i efendim kendiler/de Isri¥la

. ani askeri terminolojinin de, ileyiinin de, sistemin dbir farkililgl varjliye. Neen
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Saym Mahkemeniz 0 halde bir muhakkik incelemesine gerek gOrmOyor? Birok dosyadaki birok
konu bOylece aylklanmll} olacaktl. Hangisinin askeri ill, hangisinin senaryo oldugunu aylrma
nasll olacaktlr efendim? Neden bug One kadar yapllmadl? Bunu yapmll} olsaydlk askeri il}ler
dosyadan aynlmll} olacaktl. Belki yargllama da hlzlanmll} olacaktl efendim."
Mahkeme Bal}kam: "Peki."
Bir klSlm samklar mOdafii Av. Haluk Pekl}en: "Tel}ekkOr ediyorum efendim."
Mahkeme Bal}kam: "Buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Refik Uarcl: "Ben tamga bir soru sormak yerine Iddia
Makamlmm tamga yOnelttigi soru ile ilgili bir degerlendirme yapmak istiyorum."
Mahkeme Bal}kanl: "HaYlr ona izin vermeyecegiz Avukat Bey."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Refik Uarcl: "LOtten efendim."
Mahkeme Bal}kanl: "LOtten IOtten."
Bir klslm samklar mOdafii Av. Ali Refik Uarcl: "Ama efendim ben bu degerlendirmeyi
Savclilk alslndan yapmayacaglm."
Mahkeme Bal}kam:
"Konudan
uzaklal}lyoruz haylr degerlendirmeyi daha soma
-.

yapacaksmlz.

lIerleyen gOnlerde, davanln ilerleyen al}amalannda bu konuda rahat rahat

degerlendirme yapma imkanlmz olacak. Soru sormak isteyen var ml?"

Bir klslm samklar mOdafii Av. Ali Refik Uarcl: "Efendim bugOne kadarki."
Mahkeme Bal}kanl: "1 tanlglmlz daha var. Gece saat 20'yi geti. Buyurun Mustafa <;alll}."
Samk Mustafa <;alll}: "SaYln Bal}kamm tanlga bir soru sormadan Once Saym Savclmm
sormadan Mceki bir konuyu hallrlatmak istiyorum ona. 953. sayfada Saym Savclm seminere
kalilan 162 kil}iye ilil}kin aym sulamaYI yaplyorsunuz 1. iddianamede. 953. sayfa. Tamga ise
sordugunuz sorunun muhatabl olan kil}iler ile ilgili olarak yine 1. iddianamenin sonunda hakkmda
KYOK Karan verilen Gafur Aksu. Vine ikinci konul}ma olarak Ornek verdiginiz kil}i de
durul}malardan vareste tutulmasml teklif ettiginiz AbdOlkadir Eryllmaz. $imdi bir kil}iyi, bir kil}i."
Salonda sOz almadan konul}anlar oldu, anlal}llamadl.
Mahkeme Bal}kam: "Peki siz soruya gein."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Tamam il}te Ie he olan kil}ileri soruyorum buna
cevap versin istiyorum. Ben sadece mahiyeti Ogrenmeye alll}lyorum. Niye kOtO niyetli

-.

davramyorsunuz anlayamadlm."
Samk Mustafa <;alll}: "Takdir sizin, takdir sizin Saym Savclm."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Yani bizim samimi olabilecegimizi dOl}OnmOyor
musunuz?"
Samk Mustafa <;alll}: "SaYln Savclm takdir sizin."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Ben sadece bilgi, gOrgOsOnO soruyorum. Rasgele

mesela diyorum l}unu hatlrladlmz ml, bunlar ne sebeple yaplldl."
Sanlk Mustafa <;alll}: "Saym Savclm bakln tekrar ediyorum. Verdigini Ornek KYOK Karan
verdiginiz kil}i ile ilgili."
Mahkeme Bal}kam: "Peki sorunuza geelim buyurun."

Samk Mustafa <;alll}: "Sorum l}u. Hasan AlbaYlm okudunuz mu iddianameyi? Okuma
flrsamz oldu mu?"
Tamk Hasan Durak: "Okudum."



Samk Mustafa <;alll}: "Okudunuz. Bu iddianamede seminere katlla

aym sulama ile

yani balyoz darbe plammn gOrOl}OldOgO seminere mOzakere edildi . seminere katllmakl

sulamyoruz.'

bu seminere katlldlnlz. Bu seminere katllmada

Once 1.) Ordu taraflnda'n

seildiniz mi
sa Genelkurmay Karargahmdan ml gOrevlendiriidin' ?"
M
me Bal}ka ."
,.fsOyledi hatta sormaym demil}ti."

a

Durak: "Onu zaten bal}ta da ifade ettim \ben Genelkurmay

9
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Mahkeme Ba!?kanl: "Gorevim olmadlgl halde gonderildim diyor."
Sanlk Mustafa C;;ail!?: "Gorevlendirildim. 2.) Bu seminere katllmadan once sozde balyoz

darbe plan I ile i1gili herhangi bir 9ail!?ma yaptmlz ml? C;;unku Iddia Makaml gelmeden once
9ail!?ma yaparak geldiler diye iddia ediyor."

Mahkeme Ba!?kanl: "Ya da boyle bir !?ey duydunuz mu?"
Sanlk Mustafa C;;ail!?: "Eve!."

Mahkeme Ba!?kanl: "Balyoz, suga, oraj."
Tanlk Hasan Durak: "Yok haYlr duymadlm."

Sanlk Mustafa C;;ail!?: "DolaYlsl ile 9ail!?ma yapmadan geldiniz oraya?"
Tanlk Hasan Durak: "Eve!."

Sanlk Mustafa C;;ail!?: "Duymadlgmlz !?ey i9in?"
Tanlk Hasan Durak: "Eve!."

Mahkeme Ba!?kanl: "Bu !?imdi 48. maddeye de girer. Cevap verme imkanl olarak peki."
Sanlk Mustafa C;;ail!?: "Te!?ekkur ederim."
Mahkeme Ba!?kanl: "Somut sorusu olan varsa alailm. Yoksa diger tanlga gegelim,

-

buyurun."
Sanlk Nejat Bek: "Hasan Albaylm ho!? geldiniz."
Tanlk Hasan Durak: "Sagolun."

Sanlk Nejat Bek: "Uzun zamandlr goru!?emedik. Ben bir soru sormak istiyorum. 5442

Saylil II Idaresi Kanunu hakkmda hi9 bilginiz var ml? Var veya yok 0 kadar."

Tanlk Hasan Durak: "$u anda 90k bilgim oldugunu soyleyemem komutanlm."
Sanlk Nejat Bek: "Peki te!?ekkur ederim ba!?ka sorum yok."

Mahkeme Ba!?kanl: "Peki Mehmet Pmar'l 9aglrailm. Siz buyurun Koksal Bey'in yanma
ge9in, orada duru!?mayl iziemeye devam edin. Tanlk Mehmet Pmar. Ahmet oglu, Ikbal'den olma
$arkl!?la 14.11.1949 dogumlu, Sivas iii $arkl!?la ilgesi Gumu!?tepe nufusuna kaYltil. Size mi ait
kimlik bilgileri, kimlik bilgileriniz bu !?ekilde mi?"
Tanlk Mehmet Pmar: "Evet."

Mahkeme Ba!?kanl: " Peki size ula!?abilecegimiz bir adres soyler misiniz?"

Tanlk Mehmet Pmar: "Adres; C;;ukur Ambar Mahallesi Ogretmenler Caddesi 13/23
C;;ankaya/ Ankara."

Mahkeme Ba!?kanl: " Buyurun oturabilirsiniz. Ben bir a91klama yapacaglm daha sonra
..

yemin ettirilmek uzere ayaga kalkacaksmlz. $imdi siz Genelkurmay Gozlemci Heyeti Ba!?kanl

olarak 5-7 Mart 2003 tarihinde Istanbul 1. Ordu Komutanilgmdan yapllan seminere heyet
ba!?kanl olarak kalllml!?Slnlz. Ve aynca sonu9 raporunun hazlrlanmasma da koordinator olarak

imza atml!?Smlz. Iddianamede 1. Orduda 2003 ylil 5-7 Mart tarihlerinde yapllan seminerin bir

darbe provasl niteliginde oldugu iddia ediliyor. Biz de semineri izleyen bir gozlemci heyeti
ba!?kanl olarak sizin bu konuda bir izleniminiz var ml, bu konu da gozlemci heyeti raporuna
yazdlklannlz !?eylerde herhangi bir du!?unce olabilir mi diye bilginizi almak uzere 9aglrdlk?
Sanlklan tanlyor musunuz? Buradaki sanlklann hepsini, i9inde akraba oldugunuz var mi?
Akrabailgmlz olan."
Tanlk Mehmet Pmar: "Akraba oldugum yok ama bir90gunu tanlyorum."
Mahkeme Ba!?kanl: " Tanlyorsunuz. Herhangi bir !?ekilde aranlzda husum oll.l'ltll.!!? biri
var ml?"
Tanlk Mehmet Pmar: "HaYIr."
M
eme Ba!?kanl: " Yok. Ankara'dan geldiginiz anla!?lilyor. Bu ya gelmek i9in yaptl n1Z
masrafl r 'i ' onaklama ve yemek masraflannl bizden isteyebilirs' iz. Belgeleyerek bir dil k

veya h
goz

i

p numarasl ile bize bildirdiginizde size Odeme ya

lacaktlr. Mahkemizi

ti tindbtJlUnmanlz sebebiyle vereceginiz bilgiler', tanlk beyanlannl

. -afevl'iiAe--KUlianabilir. Takdiri olarak bunu takdir edebilir.

nedenle de dogru

bir

ani lann

oyl

eniz
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biiyiik on em talmaktadlr. Yemin ettirileceksiniz ve bunun da yeminli tantk olarak dinlenmenin
de belli miieyyideleri vardlr. Bu konuda dikkat etmenizi, bildiklerinizi soylemenizi. Bilmediginiz
konularda degerlendirmeye varan bir sonuca gitmemenizi istiyoruz. Sadece tantk bildigini,
gordiigiinii bazen duydugunu soyler onun haricinde ihtimaller iizerine konumaz. Buna dikkat
etmenizi istiyorum. Size CMK 55. maddesi geregince yemin ettirecegiz. Bildiginizi dosdogru
soyleyeceginize namusunuz ve vicdantnlz iizerine yemin eder misiniz?"
Tantk Mehmet Pmar: "Bildigimi dosdogruca soyleyecegime namusun ve vicdanlm iizerine
yemin ederim."

Mahkeme Bakant: " Buyurun. Peki bu 5-7 Mart 2003 1. Ordu plan seminerindeki
izlenimleriniz nedir? Az once iddianamedeki diiiinceyi de size soyledim. Sizin bu konuda bir

...

diiiinceniz olutu mu, bunlan herhangi bir kii ile paylatmlz ml, yine az once Kara
Kuwetlerinin once olaslllgi en yiiksek tehlikeli senaryonun oynanmamasl yoniinde bir diiiincesi
oldugu da tartllldl. Sizin bundan haberiniz var mlydl? Sonra niye oynandlgma ilgili komutan
aylkladl burada, tantk olarak aylkladl. Sizin bunlardan bilginiz var mlydl, bize aylklar mlSlntz?
Tantk Mehmet Pmar: "Bu plan seminerinin 1. Ordu plan seminerinin benim katlldlglm
diger seminerlerden bir farkml gormedim. Dolaylslyla bu ne ekilde cereyan edecegi konusunda
bize daha once orada bir aylklama yaplldl. 0 tatbikat programmda yer aldlgl ekilde cereyan
etti. Bir anormallik gormedim."

Mahkeme Bakant: " Peki bu sonuy raporunu siz mi hazlrladmlz, yoksa koordine mi
ettiniz? Yani gene I olarak bu metni kim oluturdu?"
Tantk Mehmet Pmar: "Bu sonuy raporunu Harekat Bakanllgmdan temsilci arkadalanm
oluturdu. Benimle koordine ettiler. Bende orada gozlemlerimle raporun dogrulugunu onaylaml
bulunuyorum 0 zaman."

Mahkeme Bakant: " Peki

istanbul'dan dondiigiiniizde izlenimlerinizi aktardmlz ml

komutanlara sozlii olarak da?"
Tanlk Mehmet Pmar: "Sozlii olarak aktarma imkantmlz olmadl. Dondiikten sonra raporu
evrak kanall ile arz ettik. Peki Hakim Bey var ml sorunuz?"

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Seminerin icra edilme slrasmda bu beyin flrtmasmm
yapllacagl yeitli goriilerin rahatllkla dile getirilecegi ana kural olarak belirtilmi oldugu iddia
ediliyor. Bununla ilgili olarak mesela kiisel degerlendirme boyutuna gelebilecek herhangi bir

-

gorii farkllllgi veya plan seminer konusunun dlmda boyle beyin flrtmasl etkisi ile tabiri caizse
herhangi bir ekilde bir konumaya ahit

yani seminer konusu dlmdaki dikkatinizi yeken
oldunuz mu?"

Tantk Mehmet Pmar: "Seminer konusu dlmda herhangi bir olaya, konumaya ahit
olmadlm. Belirtilen dogrulta da oyuncu karargahma verilen soz iizerine kendi gorevleriyle ilgili,
sorumluluk alanlanndaki gorevleri ile ilgili her kademe gorevlerini aylkladllar. Ne ekilde
baarmasl gerektigi ve bunu baarabilmesi iyin neler yapmasl gerektigini serbest bir ortamda
aylkladllar."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Seminer konusunu gitmeden once okudunuz mu, ya da
oradayken okudunuz mu, yani plan seminerinin konusu neydi, icra eklide beklentiniz,
ongoriiniiz, gozleminizde dikkat edecegiz kriteri haZirlayabilmek kafantzda en azmdan bu
diiiinceyle ilgili gozlem yapabilmek iyin gitmeden once okumu muydunuz, ya..da--ora>La dahi
oldugunda se

Tantk

iner balamadan ewel?"

eh

et Pmar: "Gitmeden once okuma flrsabm olmadl. K

rgahta okuma flrlatlm

olmadl. Anc
aya gittikten sonra balanglyta ne ekilde cereyan C1ecegi hakkmda rna umat
aldlm. 0
iin 2003 ylll itibari ile belirtilmek suretiyle herhangi bir omut veri kullantml. old mu,
bu yo

e

erhangi bir dikk.gtinizj yeken bir konuma oldu mu?"
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Tamk Mehmet Pmar: "Bir somut veri olarak dikkatimi e;:ekmedi. Ancak oyle bu olaslilklar
hareket edersiniz eklinde sorulara karlI verdikleri
cevaplar oldu oyuncu karargahmm. Gnun dlmda."
Ozerinde senaryoda oyle olursa nasll

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bu jenerik senaryonun icrasl slrasmda imdi mesela
Istanbul'daki bazi binalar veya cezaevlerinin kapasitesi hale hazlr durumu itibariyle somut olarak
hie;: irdelenmesi llekli ile bir konuma oldu mu?"
Tanlk Mehmet Pmar: "HaYlr boyle bir ey oldugunu hatlrlamlyorum."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Hatlrlamlyorsunuz. Ses kaydmlz allndlgmdan haberdar
mlydmlz?"

Tamk Mehmet Pmar: "Evet. Haberdardlm. Ae;:lklama yaplldl da."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ae;:lklama ml yaplldlT
Tamk Mehmet Pmar: "Evet."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Yoksa siz mi biliyorsunuz. Yani seminerin balanglcmda
ml bir ae;:lklama yaplldl yoksa gozlemcilere bu yonde bilgi mi verildiT
Tamk Mehmet Pmar: "Bize bilgi verildi ses kaydmm yapllacagl ekli ile."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Seminere 3 gOn boyunca tam olarak katlldmlz ml?"

---

Tanlk Mehmet Pmar: "Tam olarak katlldlm. Batan son una kadar."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bu bilgi gozlemcilerin tamamma verildi mi, ses kaydmm
yaplldlgl?"

Tamk Mehmet Pmar: "Ya oturma yerimiz gozlemcilerle aynl bolOmde degildi. BolOm
bOlOmdO benim haberim oldu ama digerlerinin haberinin olup olmadlgml bilmiyorum."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam Bakanlm."
Mahkeme Ballkanl: " Baka sorusu olan yok gibi."
Salonda soz almadan konullanlar oldu. Anlallamadl.
Mahkeme Ballkam: " Yoruldunuz. Aslmda burada bir hile mi oldu? Yorarak soru sormayl
ml engelledik? Buyurun. Mikrofonu ulatlrallm. Buyurun dinliyoruz sizi."
Samk Beyazlt Karatall: "Bakamm soruyorum. Saym Komutanlm ho geldiniz. Sag
tarafmlzdaylm. Saym Komutamm siz Genelkurmay temsilcisi olarak katlldmlz. Fakat aym
zamanda da bir Havaci Generaldiniz. Bu seminer slrasmda oraj hava harekatl diye bir plan
incelendi mi efendim?"
Tanlk Mehmet Pmar: "Saym Bakanlm bu oraj lafml 2010 yllinda basmdan duydum.

-

Gnun dlmda plan semineri esnasmda boyle bir eye ne duydum ne de rastladlm."
Samk Beyazlt Karata: "Saym Komutamm oraj plamm duymadrgmlzl soylediniz. Graj
planl baanslz olursa, oraj planml tekrar gere;:ekletirmek ie;:in bir ihtimalat plam diye bir plan
duydunuz mu?"

Tanlk Mehmet Pmar: "Biraz once de soyledim. Oyle bir plan zaten duymadlm. Gnun

olaslllgmm ne olduklanm zaten boyle bir yorum yapmam mOmkOn degildi. Plan semineri benim

bulundugum sOre ie;:erisinde batan son a kadar plan semineri planlanan program Ozerine
gorOOldO, konuuldu ve sonuca bag land I ve bunun dlmda herhangi bir ey gorOOlmedi."
Samk Beyazlt Karata: "Soruma devam ediyorum Saym Komutanlm. Suga harekat planl
diye bir plan ismi duydunuz mu seminer slrasmda?"
Tamk Mehmet Pmar: "HaYlr duymadlm."

Sanlk Beyazlt Karata: "Hem oraj, hem suga her ikisinin de bu se!Jlilferde ilendigi v!tya
incelendigi kon sunda bir bilginiz var ml?"
Tamk
bulun

e

mar: "Herhangi bir bilgim ve duyumum yok."

uz.oturu.\Iey;;rbulundugunuz ortamda dlle getlnld ml veya ele alln
M Pmar: "Haylr, getirilmedi, allnmadl boyle bi konu gee;:medi."

.

/J

,.

I

I

miT

I
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Sanlk Beyazlt Karata: "Iddia Makaml, bu salonda bulunan herkesin bu seminere
katlldlgml iddia ediyor. Siz aramlzda bulunan bire;;ok personeli tanlyorsunuz. Hepimizi siz 0
salonda gOrdOnOz mO?"
Tanlk Mehmet Pmar: "HaYlr herkes yoktu. Bu salonda gOrdOklerimin burada olanlann
tamaml yoktu. Belli bir klslm aglrhk olarak zaten biz Genelkurmay temsilcisi olarak gitmitik
Ankara'dan belli bir grup onun dlmda 1. Ordu ve baghlan vardl."
Sanlk Beyazlt Karata: "Saym Komutanlm bir havaci general olarak 50 kiiye yakm bir
mavi Oniformah 0 seminer odasmda yer aid I miT
Tanlk Mehmet Pmar: "Mavi Oniformah orada gordOgOm kadan ile 3 veya 4 kii vardl."
Mahkeme Bakanl: "Havacl?"
Tanlk Mehmet Pmar: "Havaci olarak."
Mahkeme Bakanl: "Biri Cevdet Kurnaz herhalde gozlemci."
Tanlk Mehmet Pmar: "Evet Cevdet Kurnaz'dl. 0 da Ankara'dan Hava Kuwetler temsilcisi
olarak gelmiti. 1 albaylmlzda zannediyorum adl u anda ismini hatlrlamlyorum. En fazla 3 kii
veya 4 kii olarak gOrOyorum."
....

Sanlk Beyazlt Karata: "Saym Komutanlm oraj ve suga baglantlh olarak Deniz
Kuwetlerinden Genelkurmay temsilcisi olarak katllml olan bir temsilci dikkatinizi e;;ekti mi veya
orada var mlydl?"
Tanlk Mehmet Pmar: "Genelkurmaydan katllan olmadl denizci olarak."

Sanlk Beyazlt Karata: "Baka birliklerden katllan Deniz Kuwetlerine ait bir personel
dikkatinizi e;;ekti mi efendimT

Tanlk

Mehmet

Pmar:

"Baka

birliklerden

yoktu.

Ancak

Istanbul

BOlgesinden

zannediyorum bogaz gee;;ii i1e i1gili bir soru sorulmutu talmayla i1gili onunla ilgili bir ae;;lklama
yapan gOrevli vardl on un dlmda Deniz Kuwetlerinden de herhangi bir."
Mahkeme Bakanl: "Sizin heyette Hasan Karagoz denizci degil miydi? Oda denizci
olacak birde. Genelkurmay gozlemci heyetinde."

....

Salonda sOz almadan konuuldu, anlallamadl.
Mahkeme Bakanl: "Hasan KaragOz denizci."
Tanlk Mehmet Pmar: "Evet olabilir onu anlmsamlyorum."
Mahkeme Bakanl: "Yani yanh anlallmadl da siz hani denizci kim vardl?"
Tanlk Mehmet Pmar: "Evet."
Mahkeme Bakanl: "Sue;; anlammda sOylemiyoruz atlf anlammda degil."
Sanlk Beyazlt Karata: "Saym Komutanlm Hava ve Deniz Kuwetlerinin yaklalk 200'e
yaklaan personelinin bu seminerde olmadlglnl bu sozlerinizle beyan ediyorsunuz dogru mudur
efendim?"
Tanlk Mehmet Pmar: "DoQru evet."

Sanlk Beyazlt Karata: "Baka sorum yok teekkOr ederim Saym Komutanlm."
Mahkeme Bakanl: "Peki buyurun Savcl Bey."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Tanlglmlz yava yava hatlrlamaya baladl
bogazlan. Ben size Hakim Bey'in sordugu soru ile ilgili bir klsa hatlrlatma yapaylm bu konu

konu!?uldu mu? Saym Komutanlm Istanbul'da bulunan askeri ve sivil cezaevleri kapasite doluluk
oranlan perde de sunulmu!?tur. Perde de bOyle bir !?ey sunuldu mu?"
Tanlk Mehmet Pmar: "Hatlrlamlyorum boyle bir !?ey."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Ceza ve tutukevler"
e ilgili aynntlh bilgiler
dosyalan I d
evcuttur. <;evre illerde bulunan F tipi ceza ve tu
evleri denecek dur
u da

perde de
bulun

d

ulmu!?tur. Bu cezaevlerinde halen 605 ki!?ilik bo!?

plam 12 cezaevinin kapasitesi 5048'dir. Tutuklu ve

.. yeni tutuk ve cezaevlerinin ihtiyae;;

onetimin ilanl ile birlikte Metris Cezaevindeki tu

apasite mevcuttur. Ista bul'da

OkOmlO saYlsl 6389 ki' ir. Bu

Idugu degerlendiri.'iekt
klular Trakya'dakycez

ir. Bu

vlerine
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nakledilerek bOll kapasite yaratllmaslnln uygun olacagl dOllOnUlmektedir. Bu konullmalan
hatlrladlnlz ml, dikkatinizi kmedi mi hig? Veya hatlrladlysamz bunlar 0 seminer konusu i1e
uyumlu konular mlydl, uyumsuz konular mlydi?"
Tamk Mehmet Plnar: "Bu konuyu kesin olarak hatlrlamlyorum eger boyle bir lley gegmil}
ise de belki dikkatimi gekmedi 0 anda hatlrlamlyorum."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Bunlar dellifre edilen konullmalar da."
Tamk Mehmet Plnar: "Mutlaka ama dogru soyleyecegime yemin ettim. Bunun
bilincindeyim."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Dogrudur, tamam."

Mahkeme Ballkanl: "Evet 48, yoruma ait tabi az once 206'YI delilleri slralanlnca 0 148
demin maddeyi yanhll soyledik. Dogru 148."

Samk Kadir Sagdlg: "SaYIn Ballkamm az once tamgln ifadesine istinaden Iddia Makaml
hatlrlamaya ball'adlnlz bogaz gegillieri denizciler imha edildiler. 0 1. Ordunun kendi plam
iginde."

Mahkeme Ballkanl: "Evet."
-..

Tamk Mehmet Plnar: "Geri gekilme plam da bogaz gegillidir. Kuzey Deniz Saha'dan bir
temsilci var ama deniz subayl olarak ne Donanmadan, ne Deniz Kuwetlerinden katlhmci
oimamilltir. DOzeltmek igin soz aid 1m."
Mahkeme Ballkanl: "Peki, Metin Yavuz Yalgln'a verelim mikrofonu."

Samk Metin Yavuz Yalgln: "SaYIn Ballkamm Savcl Bey'in okuduklan ben, seminerde
sunan killi benim."

Mahkeme Ballkanl: "Isim vermedi de tabi siz oyle diyorsunuz."
Samk Metin Yavuz Yalgln: "Aynen, aynen ben kendi ifademde her soyledigimin her
imzamln arkaslndaylm diye ifadem var."
Mahkeme Bal}kanl: "Yok ses kayltlannda zaten lluana kadar ben konullmadlm bunu
diyen olmadl.
Sanlk Metin Yavuz Yalgln: "HaYlr, haylr."

Mahkeme Ballkam: "Isimlerin degillikliklerinde i1gili itiraz oldu. Bizde Emniyetin dOzeltme
formunda da uyulltu sonra meseleler. Onu gelecek gOnlerde tartillacaglz."
Samk Metin Yavuz Yalgln: "SaYln Ballkamm hatta ben burada ifade verirken Hakim

OrOndO bana bir soru sordu. 52. Zlrhh TOmenle i1gilide bende kendisine anlattlm bunlan."
Mahkeme Ballkam: "Evet."

....

Sanlk Metin Yavuz Yalgln: "Artl, artl llu anda yammda degil yani tarih, saat grubu ile
beraber Ordu Komutanlannln emri var. Bunu, bunu, bunu, bunu anlatacaksln diye. Neden bana
bu emri? Ben Batl Garnizon Komutanhgl hizmetini yOrOtOyorum. Benim kolordu

veriyor

komutamm Nato'nun faaliyetlerini yOrotOyor."

Mahkeme Ballkam: "Evet, evet."

Sanlk Metin Yavuz Yalgln: "Ben Ballsavcl, Emniyet MOdOrO efendim MIT Ballkanl,
Emniyetin i1gili polis llefleri daha Merkez Komutam, Ii Jandarma Komutanl ben hepsi ile her
zaman gorOllen toplantllara katllan killiyim. Bunu izah da ettim yani bu dellifre degil efendim ben
soyledim yani benim soyledigim laflan soylOyorsunuz tellekkOr ederim."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "$una aglkhk getireyim
; ben
unlan
soruyorum ki tanlklar bun Ian hatlrlarlarsa ballka sorular soracaglz f at hatlrlamadl
Iyoruz. Bu nasll getin Dogan palla ile olan konull
lar yazlyor veya
olan kon
alar ama koca slaytl hatlrlamayan insana ballka ne s abilirim yani hatlrla
igin de
I gelmiyor. )'oksa bunda sug unsuru vardlr, yoktur onu degerlendirecegiz 0
devamlm geti

ko

--

.
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Mahkeme Bakam: "Peki yani 9 YII gemi aradan biz mazur gOrOyoruz. Batan da
sOyledik hallrlayabildigini ama yansllan da hatlrhyorsunuz herhalde yansl kullamldl ml
seminerde?"

Tamk Mehmet Pmar: "Yansl kullamldl seminerde eve!."
Mahkeme Bakam: "Evet 0 anlamda yansl kullamldl ama iriklerini hallrlamlyorsunuz."

Tamk Mehmet Pmar: "Ierikleri yani net olarak hallrlamam mOmkOn olmadl."

....

Mahkeme Bakam: "Peki."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Normalde bunlann rapor edilmesi gereken."
Mahkeme Bakam: "Bitirelim diyorum."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Hususlarda vardlr belki onun iin."
Mahkeme Bakam: "Pardon, evet buyurun :;>eref Bey."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. :;>eref Dede: "TeekkOr ederim Saym Bakamm. :;>imdi tabi
tamklann sorgulamasl hakikaten ya da ifadelerini ya da beyanlanmn gOrgOye mOstenit
bilgilerinin ahnmasl ashnda dogru bir yontemle yaplhyor. Yanh olan balanglta samklar bOyle
sorgulansa idi bu duruma hi gelinmeye bilinirdi. Nitekim bakm bir samk kalklp tanlga sorulan
beyanlan kendisinin oldugunu onlan kendisinin konutugunu sOylOyor ama 0 samga bunlan
konuup konumadlgl, konutu ise bunu neden konutugu sorulmadl ki."

Mahkeme Bakam: "OnOmOzdeki hafta."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. :;>eref Dede: "Sorulamadl ha."

Mahkeme Bakam: "OnOmOzdeki hafta."
Bir klslm samklar mOdafii Av. :;>eref Dede: "Birincisi bu Saym Bakamm maalesef yani
ben nedenini."

Mahkeme Bakam: "Slra i1e slra ile ben dOnkO durumada da sOyledim. Her eyi bir anda
yapmak mOmkOn degil ama bir klsltlama. (bir kelime anlallamadl)."
Bir klslm samklar mOdafii Av. :;>eref Dede: "Saym Bakam iir okuyunca problem oluyor
ama bir iir var. Her eyin zamam var arkasml okumama gerek yok. IIgilenenler bulup okuyabilir
o zamanda gelir 0 sorulara da cevap verilir. Yalnlz bir ey sOylemek iin devamml getirecegim.

Iki konuda Mahkemenize yazlh olarak alklamada bulunmak istiyoruz. Bir tanesi Cumhuriyet

Savclhgl Makammm tarafslzhgl i1kesi CMK'da ikincisi de biraz Once bence gOzel ama aksini

gOstermek baklmmdan 250. madde ile CMK yetkili Ozel Aglr Ceza Mahkemelerinin diger Aglr
Ceza Mahkemelerinden ne farkl oldugunu, ne kadar normal dl1 bir uygulama oldugunu hem
.....

hukuki anlamda hem doktrinel gOrOlerle Mahkememize sunanz. Ama bu, bu Mahkemenin uan
iin sOylOyorum adil olmayan bir yargllama yaptlgml sOylemiyorum dikkat ederseniz. Tabi ki
itirazlanmlz var, tabi ki burada herkes hukuki olarak haklanm kullanmaya ahlyor ama bakm

bugOn artlk TOrkiye'de bir yakmma, yakan haline gelmitir. Ozel Yetkili Aglr Ceza Mahkemeleri
kaldlnlmahdlr. Neden Ozel, sizin ne farklmz var ObOr Aglr Ceza Mahkemelerinden? Ihtisas
Mahkemeleri amlyorum bunu yazlh olarak sunup daha i1erde bu konuda konuma hakklmlzl
sakh tutarak sOylOyorum. TeekkOr ediyorum."
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Bir Milletvekili var ona verebilirsiniz Avukat Bey."

Mahkeme Bakanl: "Biz yasalan uygulamakla daha dogrusu yasalar kapsammda hukuku
uygulamakla yOkOmlOyOz. Onun dlmda da bir yetkimiz yok. TUrkiye Cumhuriyetinin
asa
koyucusunun koydugu kurallan hukuk bilgimiz ierisinde yogurarak uygulanz. P "
mklara
teekkOr ediyoruz buraya kadar geldiler, zahmet verdik onlara ama dosya
atklda bulunmalan

anlammda d
Ahmet Fey
yanll y
ge .

Ko

/

ut

bu

erekliydi, aynlabilirsiniz. Tekrar teekkOr ediyoru . ugOn Ozer Karabulut,
gutcO mOdafileri tahliye talepli, Murat Ozelik
dafii alklama bir tutanag

urat Ozelik'in 0 tarihte Harp Akademisi Ogrenci
oldugu yonOnde bir beyanl
an
diyor. Dogru yanh belirttikleri gibi
tarihte Bursa Jandarma B'I e

iyor. Vine Aziz YJlmaz milifafii durm tuanakln iI i1gili dileke verm1Yetki bel esi

a Harekat :;>ube MOdOrOydO. 0 nasll geti bak nz. Onemli degil 0 d syada a1 a
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Avukat Naim Karakaya taraflndan verilmi:,;. Vine Bulut Omer Mimiroglu . endi:,;esini pa:,;ml:';
okuduk Heyet olarak, Murat Ozelik'te savunma ierikli dileke vermi
ugOnkO duru:,;m I saat
20:32 itibari i1e bitiriyoruz. 05.03.2012 Pazartesi gOnO saat 09:00 iti ari i1e duru:,;malara devam
edilecektir. O.0312
/

....

--
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