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T.C.

iSTANBUL
10. AGIR CEZA MAHKEMESi

( CMK 250 MADDESi iLE VETKiLi )

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

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

OrOndO'den olu�an Mahkeme Heyet taraflndan zablt katibi Adem Ceylan da hazlr oldugu halde
CMK'n1n 147/1-h ve 219/1 maddeleri geregince 05.03.2012 gOnO saat 09:57 itibari ile sesli ve

gorOntolO kaylt yapllmak sureti ile at;:lldl. Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan ham.

Mahkeme Ba�kanl: "Tutuklu sanlklardan Halit Nejat Akgoner, Erdint;: Atik, Turgut Atman,

Ali Aydin, Abdurrahman Ba�bug, Servet Bilgin, Va�ar Barbaros BOyOksagnak, CernaI Candan,

Mehmet Cern l;aglar, Taylan l;aklr, Cern Aziz l;akmak, Levent l;ehreli, Ali Semih l;etin,

HOseyin l;lnar, Fatih Musa l;lnar, Gokhan l;iloglu, Mehmet Ferhat l;olpan, Ahmet Necdet

Doluel, Turgay Erdag, Kaslm Erdem, Ahmet Erdem, Celal Kerem Eren, Mehmet Erkorkmaz,

Ahmet Sinan Ertugrul, Ayhan Gedik, Soydan GorgOIO, Hasan GOlkaya, Nuri Selt;:uk GOneri,

Behcet Alper GOney, Ender GOngor, VOksel GOrcan, Ahmet Hacloglu, Meftun Hlraca, Ercan

Irent;:in, Dursun Tolga Kaplama, lafer Karata�, Barboros Kasar, GOrbOz Kaya, Vusuf Kelleli,

Klvant;: Klrmacl, Cengiz KoylO, Erhan Kubat, Nedim GOngor Kuruba�, Dogan Fatih KOt;:Ok,

Hasan Nurgoren, Mustafa Korkut Ozarslan, Murat Ozt;:elik, Nihat Ozkan, Mustafa Erhan Pamuk,

Soner Polat, Murat Saka, Dora Sungunay, Mehmet Alper $engezer, Ismail Ta�, Ismail Taylan,

Oguz TOrksoyu , Ali TOrk�en, Onur Uluocak, Ahmet leki Ot;:ok, Murat OnIO, Ayhan Ostba�,

Kemalettin Vakar, Fatih Ulut;: Vegin, Hanifi Vlldlnm, Sim Vllmaz, Aziz Vllmaz, $afak VOrekli,

Mehmet Baybars KOt;:Okatay, Levent Kerim Ut;:a, Derya GOnergin, Hasan Ozyurt, GOrse!

l;ayplnar, Erhan $ensoy, Derya On, Mehmet Cern Okyay, Onder l;elebi, Levent Ersoz, Mehmet

Fikri Karadag ve Emin KOt;:Okklllt;: dl�lndakiler ham. Tutuksuz sanlklardan hazlr olan yok. Sanlk

mOdafilerinden."

Sanlklar l;etin Dogan, SOha Tanyeri, Kadir Sagdlt;:, Mehmet Fatih IIgar, Nedim Ulusan,

Hakan BOyOk, Dursun l;it;:ek, Ahmet leki Ot;:ok, Ahmet Bertan Nogaylaroglu, Abdullah Can

Erenoglu, Mehmet Koray Erya�a mOdafii Av. HOseyin Ersoz.

Aynl sanlklar mOdafii Av. Serkan GOne!.

Sanlklar GOrbOz Kaya, Hasan Fehmi Canan, Abdullah Dalay, Me et Kaya Varol,

Poyraz, D90an �KOt;:Ok, Soydan GorgOIO, Erhan Kuraner, COne Sankaya, SOha Civ
Erdogan �uve yetkiye istinaden Vurdaer Olcan ve Halil Vlldlz Odafii Av. Ahmet Kot;:

sanlklar mOdafii v-: Muzaffer Degirmenci.

I�ar T tman, Beyazlt Karata�, Nedim GOngor K�ruba�, Ismail ljl�,
, Mehmet Eidem, BOlent GOnt;:al, Mehmet Erkorkmln, Ahmet Er;4Jem,

=tJ ( \t\J,

ESAS NO

CELSE NO

CELSE TARiHi

BA�KAN

UVE

UVE

C. SAVCISI

KATip

DURU�MA TUTANAGI

:2010/283

:91

:05.03.2012

:OMER DiKEN

:ALi EFENDi PEKSAK
:MURAT ORONDO
:HOSEViN KAPLAN
:ADEM CEVLAN

33944

39800

40001

38727

117864



�

-..

T.C. ISTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI ( CMK 250 MADDESIILE YETKILI ) CELSE TARIHI
05.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:91 Sayfa:2

Pulatsu, Ziya Guier, Rldvan Uluguler, Cenk Hatunoglu, Huseyin Cinar, Mustafa Haluk Bayba�,

Mehmet Cem Caglar ve Sefer Kurnaz mudafii Av. Ali Fahir Kayacan.

Santk Ali Yasin Turker mudafii Av. Bure;in Hekimoglu.

Santk Osman Kayalar ve diger bir klslm sanlklar ile yetki belgesine istinaden Murat Saka

ve diger bir klslm sanlklar mudafii Av. Kemal Yener Sarae;oglu.

Santklar Ahmet Sinan Ertugrul, Bulent Olcay, Zafer Erdim inal, Onder Celebi, Fahri Can

Ylldmm, Mehmet Cem Okyay, Berker Emre Tok, Nuri Sele;uk Guneri, Yusuf Afat, A�kln Oredi,

Engin Kille;, Mete Demirgil, Nuri Ostuner mudafii Av. Ali Rlza Dizdar.

Santklar Burhan Gogce, Veli Murat Tulga, Fatih Altun, Nihat Ozkan, Sim Yllmaz, Mustafa

Erdal Hamzaogullan, Gokhan Ciloglu, Ahmet Yanaral ve Ihsan Cevik mudafii Av. Kur�ad Veli

Eren.

Sanlklar Namlk Koe; ve Bahtiyar Ersay mudafii Av. Erhan Tokatll.

Santk Mehmet Otuzbiroglu mudafii Av. Ilkan Koyuncu.

Sanlk Ahmet Yavuz mudafii Av. Selim Yavuz.

Santklar Lutfu Sancar, Taner Balkl�, Mustafa Karasabun ve yetki belgesine istinaden

$ukru Sarll�lk mudafii Av. Yakup Akyuz.

Santk Bulent Tune;ay mudafii Av. Cengiz Erdogan.

Santk Taner Gul mudafii Av. Atakay Bala.

Santk $ukru Sarll�lk mudafii Av. Osman Tope;u.

Santklar Halil Kalkanh ve Emin Kue;ukklhe; mudafii Av. Mustafa Kavakhoglu.

Santk Ugur Uzal mudafii Av. $ukru Kuwetli Yllmaz.

Santk Halit Nejat Akguner mudafii Av. Refik Ali Uc;arcl.

Santk Mehmet Aygun mudafii Av. Mete Kubilay.

Santk Emin Hakan Ozbek mudafii Av. Omit Karac;avu�.

Mahkeme Ba�kant: "Hazlrlar ae;lk duru�maya ba�landl. 01.03.2012 gunu yapllan

duru�mada dinlenmelerine karar veri len ancak zaman kalmamasl ie;in de dinlenemeyen ve

bugune celp edilen tantklar Suleyman Ta� burada. Dogan Arslan burada. Mehmet Ali Alta�

burada. Cevdet Kurnaz burada. Hasan Karagoz burada. Ahmet Ankan, Muharrem Ozcan, Oktay

Ceylan'm hazlr olduklan goruldu. Sira ile dinlenilmelerine gee;ildi. Suleyman Ta� kalabilir,

digerlerini. "

Tantk Vahit Aydogan: "Listede ben de vardlm okunmadl."

Mahkeme Ba�kant: "Sizin isminiz neydi?"

Tantk Vahit Aydogan: "Vahit Aydogan."

Mahkeme Ba�kant: "Vahit Aydogan evet varslnlz dogru. Cuma gunu duru�ma biterken

kasetler ile ilgili $ukru Bey bir �eyler demi�ti. Tekrar ben onlan inceledim. Dediginiz gibi 6. kaset

deprem seminerine ili�kin. Siz de demi�tiniz yani bu ba�tan soma �ey yaptlk. Bir de 5. kasetin

aynt �ey 2. kasette de var. 0 da yandan ba�IIYor tekrar ba�a donuyor. 2 �eyde kasetlerin CD'ye

aktanlmasmda A-B yuzleri kan�tlnlml�. Onlann dakikalannl da not aldlm burada tekrar."

Santk Cetin Dogan:"(Mikrofona konu�ulmadlgl ie;in soylenenler anla�llamadl)."

Mahkeme Ba�kanl: "Onun kolayl var. Burada nasll olsa kasetleri gozden gee;irirken katip

arkada�lar ses kaYltlanndan yazarlar. Onu 0 �ekilde yazlya dokmu� oluruz. Evet tantk Suleyman

Ta�. Babanlzm ismi?"

Tantk Suleyman Ta�: "Hamil."

Mahkeme Ba�kant: "Hamit oglu. Kae; dogumlusunuz?"

Tanlk Suleyman Ta�: "1955."

Mahk�me B�kant: "1955 dogumlusunuz. Nerenin nufusuna k
TantK S�an Ta�: "Gelibolu/Canakkale."

Ba�.Kant: "Canakkale Camikebir Mahallesi nufusu1

an Ta�: "Dogrudur."
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Mahkeme Bal?kanl: "Halen size ulal?abilecegimiz bir adresinizi bize soyleyebilir misiniz?"

Tanlk SOleyman Tal?: "Koru Mahallesi, 2644 Sokak, No 8, Oaire 25, C;:ayyolu/Ankara."

Mahkeme Bal?kanl: "Ankara'da ikamet ediyorsunuz. Evet kimlik bilgileriniz fotografh

sOrOcO belgesi ile de uyul?makta. Buyurun, siz 05-07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu

Komutanhgmda yapllan seminerde Kara Kuvvetleri Komutanh gozlemci heyetinde yer

almaktasl n IZ."

Tanlk SOleyman Tal?: "Oogrudur."

Mahkeme Bal?kanl: "Seminere katlldlgmlz anlal?lhyor. Iddianamede bu seminerde darbe

yapllmasl dOl?OnOlen bir askeri mOdahalenin tartll?lldlgl, Osto ortOIO olarak tartll?lldl iddia

edilmektedir. Bu nedenle de tanlk olarak dinlenilmenize karar verildi. Buradaki sanlklara

Perl?embe gOnO ki durul?mada da liste vermil?tik. Tanlklann isimlerini ogrendiniz. Bunlann ic;:inde

akrabanlz olan var ml?"

Tanlk SOleyman Tal?: "Yok."

Mahkeme Bal?kanl: "Aranlzda husumet olan var ml?"

Tanlk SOleyman Tal?: "Yok."

Mahkeme Bal?kanl: "Peki vine bu seminere katllan bir kil?i hakkmda dava aC;:lldl daha

onceden onu da biliyorsunuz. 0 nedenle size sorulan sorulardan sorumlulugunuzu gerektirecek

bir konu oldugunu dOl?OnOrseniz ya da sizi suc;:lu kllabilecegi dOl?Onceniz olursa CMK 48.

maddesi geregince buna cevap veremeyebilirsiniz. Oogruyu soylemeniz onemli. C;:OnkO buradaki

beyanlannlz sanlklann lehine veya aleyhine Mahkemece delil olarak kullanllabilir. Yemininizi

yaptlracaglz. Bildiginizi dosdogru soyleyeceginize namusunuz ve vicdanlnlz adlna yemin eder

misiniz?"

Tanlk SOleyman Tal?: "Ederim. Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdanlm

Ozerine yemin ederim."

Mahkeme Bal?kanl: "$imdi iddianamede anlatllan bu seminerde bir askeri mOdahalenin

provaslnln yaplldlgl konusundaki iddia dogrultusunda sizin bu konuda herhangi bir l?Opheniz

olul?tu mu yani neler gec;:ti seminerde? Siz nasll bir izlenim edindiniz? Bununla ilgili herhangi bir

sonuc;: raporu dOzenlediniz mi Kara Kuvvetleri heyeti olarak?"

Tanlk SOleyman Tal?: "Kara Kuvvetleri heyeti olarak semineri moteakip koordinator l?ube

mOdOrOne benim aC;:lmdan rapora girmesi gereken bir husus olmadlglnl beyan ettim. Sizin

buyurdugunuz konuda herhangi bir l?Ophe asia da bulunmadlm, boyle bir l?Opheyi hissetmedim."

Mahkeme Bal?kanl: "Siz hangi birimde gorevliydiniz Kara Kuvvetlerinde? Yani hangi birimi

temsilen katlldmlz?"

Tanlk SOleyman Tal?: "Kara Kuvvetlerin Istihbarat Bal?kanhgmda gorevliydim. Gorevim bu

seminerde de egemen harekat planlnm dll? tehdit bolOmO benim ilgi sahama giriyordu. 0

konulara dikkat ettim."

Mahkeme Bal?kanl: "OIl? tehdit konusuna odaklandmlz."

Tanlk SOleyman Tal?: "Evet."

Mahkeme Bal?kanl: "Onunla ilgili olarak da herhangi bir sonuc;: raporuna yazacak bir

husus gormediginiz ic;:in de."

Tanlk SOleyman Tal?: "Yoktu."

Mahkeme Bal?kanl: "Koordinator kimdi Albay Nevres miydi?"

Tanlk SOleyman Tal?: "Nevres Albaydl evet."

Mahkeme Bal?kanl: "Nevres Albay evet. Herhangi bir benim ic;:in tes' ecek b�nu

yok dive beli ini .. olarak. Sonra raporun dOzenlenip dOzenlenmediw' I biliyor musunuz "

Tanlk man Tal?: "HaYlr bilmiyorum."

M e Bal?kanl: "BJlmiyorsunuz. Peki soru sormak isteyentar ml tanlga?"
.. �Peksak: "Yazlh olarak gozlemci raporu anzim edildi mi?"

. eyman Tal?: "HaYlr ben bilmiyorum bir rapor tanzim ildigini bilmiyor'.L.... "
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aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Gozlemei olarak daha oneesinde katllml� oldugunuz

ba�kaea plan seminerteri olmu� muyduT

Tanlk SOleyman Ta�: "Olmu�tu."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Onlarda da bu �ekli ile yani bir klsmlnda yazlh yahut da

�ifahi olarak sonuy raporunu bildirme �ekli ile bir uygulama olmu� muyduT

Tamk SOleyman Ta�: "Sonuy raporlan gozlemeiler genellikle �ifahi soylerler. Benim

aylmdan bir �ey yoktur veyahut da bOyle bir �ey vardl. Yazlh yazmaz gozlemei."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bunun denetimi yahut da kontrolu sizin iradeniz dl�lndaki

bir �eyin yani dillendirilmesi halinde �ifahi olarak belirtilmi� olan bir hususta bu nasll kontrol

edileeek?"

Tanlk SOleyman Ta�: "Bilmiyorum."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Seminerde konu�ulmu� olan hususlan hatlrlama

imkanlnlz var ml? Mesela iy tehdil ile ilgili neler konu�ulmu�tuT

Tanlk SOleyman Ta�: "SaYIn Hakimim takvimde de bugOn 05 Mart 2012 yazlyor. Tam 9

yll geyti bugOn itibari ile. Takdir edersiniz ki 9 yll yok bOyOk bir zaman. Ben sadeee net olarak

hatlrladlglm kendi bolOmOmO dinledim. Diger bolOmler beni ilgilendiren konular degildi. Hiy de

dikkatimi yekmedi. Cekseydi herhalde akhmda kahrdl."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Seminere 3 gOn boyunea arahkslz katlldlmz miT

Tanlk SOleyman Ta�: "Katlldlm efendim."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "I�tirak ettiniz yani?"

Tanlk SOleyman Ta�: "Evet efendim."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam Ba�kamm."

Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "l;)imdi bu seminere katllan gozlemeilerden daha en

ufak bir �ey hatlrlayanlna rastlayamadlk. Yani hatlrlamayabilirsiniz tabi yani insan

hatlrlamayabilir. Ben de klsa paragraflar okuyorum seminerde geyen konu�malar i1e i1gili.

Hatlrlatma bablndan. l;)oyle klsa bir not okuyaeaglm bakahm hatiriayabileeek misiniz onu bir

soraeaglm. Buna gore degi�ik sorulanm olaeak. Tuggeneral Ihsan Balabanh'mn isim

vermiyorum 0 zaman da ele�tiriyorlar. Oldugu iyin 0 zaman bu sefer ismini de okuyaylm dedim.

Komutamm vine kolordu plamnda emredildigi Ozere bazl bolgelere sOratle darbe harekatl

yapabilmem, yapmam emredilmi�ti. Ozellikle zlrhh unsurlan kullanarak gozdagl vermek veya

eezalandlrma �eklinde yapaeaglm bu harekat sonunda daha once hassas bOlgeler olarak

degerlendirdigimiz metro meydanl var Fatih'te komutamm. Cemevi Gazi Mahallesi Mezarhgl,

Gazi KOltOr Evi bir oneeki yanslda da vardl. Bu bolgelere sOratle zlrhll unsurlann gosteri harekatl

�eklinde intikal edeeekier. Senaryoda da belirtildigi gibi 30 ki�inin oldOgO bir Fatih Bolgesinde

artlk bizim jop ile kalkan ile davranmamlz geride kalml�tlr. Belli olan, belirtilen evler veyahut da

kritik bolgeler bunlar vasltasl ile gerektigi �ekilde etkisiz hale getirileeek. Bu da komutamm

Fatih'te olan bu oiaYIn bastmlmasl Avellar'da, Baklrkoy'de duyuldugu zaman orada da kimsenin

boyle bir olaya kalkl�mayaeaglnl degerlendiriyorum �eklinde beyanlannln. l;)imdi �oyle. Bu

beyanlar i1e i1gili senaryoda boyle bir beyan geymesini gerektirir bir mizansen var mrydl, bir yapl

var mlydl? Yani senaryoya uygun bir beyan mlydl hatlrlayabildiniz miT

Tamk SOleyman Ta�: "Hatlrlayamadlm. Ihsan Balabanh arkada�lmdlr tanmm kendisini.

Yani sevdigim de bir arkada�lmdlr. Bu konu�maslnl hiy hatlrlamlyorum akhmd�maml�. 9

sene geyti bugOn bakln 0 Mart 2012 yazlyor orada. Tam 9 sene geyti."

Mahke e B m: "/Iginy bir tesadOf yani."

Tanlk .. man Ta�: "Evet bana da yok ilginy geldi �imdi o¥gorOnee."

Ma me Ba�kam: "Evet. Bazen rastlantllan van; bOyle;do�Onseniz denk gelmez ama

ylerde bazen boyle denk gelmeler oluyor."

onda soz all1]�dan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

------------
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Mahkeme Bal?kam: "Tarih tekerrOr degil de bir I?eyleri il?aret ediyor diye dOI?OnOyorsunuz?

Bilemiyoruz yani zamamn bir aklml var. Biz bu aklm ic;:erisinde durul?mayl gorOrken boyle bir

denk gelme evet. "

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Tamam Bal?kamm."

Mahkeme Bal?kam: "Buyurun Izzet Ocak."

Samk Izzet Ocak: "SaYIn Bal?kamm. Sayln SOleyman Tal? hOI? geldiniz."
Tamk SOleyman Tal?: "Tel?ekkOr ederim."

Samk Izzet Ocak: "Efendim dijital kaYltlan gormesi ic;:in de Aydin Bey SOleyman Tal?'a

uzatlr mlslmz? MOsaade ederseniz dokOmanlardan istifa etmek ic;:in oturarak sorulanml sormak

istiyorum."

Mahkeme Bal?kam: "Tabi."

Samk Izzet Ocak: "SaYIn SOleyman Tal? tekrar hOI? geldiniz."

Tamk SOleyman Tal?: "Tel?ekkOr ediyorum."

Samk Izzet Ocak: "Siz 0 yillarda Kara Kuwetleri Istihbarat Bal?kanhglnda gorev

yaplyordunuz. 1. Ordu seminerine katllan 7 kil?ilik Kara Kuvvetleri gozlemci heyetinde Kara

Kuvvetleri Istihbarat Bal?kanhgl temsilcisi olarak gorevliydiniz dogru mu?"

Tamk SOleyman Tal?: "Dogrudur."

Samk Izzet Ocak: "$imdi siz gormeniz ic;:in bu dava kapsamlnda gonderdigim dijital

kaYltlara bakmamzl rica ediyorum. Bunlan ben kendi ic;:inde slrahm. Altta turuncu kagltlar var.

Onun Ozerinde 1, 2, 3 I?eklinde gidiyor. Ilk sorum altlnda 1 numara yazan Ostteki kaglt ile ilgili.

Arallk 2002 tarihli istihbarattan C;:lktlgl izlenimi verdirilen ve konusunda da 1. Ordu plan semineri

2003 yazlh olan 1 sayfahk dijital kaYlt ile ilgili. GordOnOz mO? Arahk 2002 1. Ordu, konu

klsmlnda 1. Ordu plan semineri yazlyor Ost yazl."

Tamk SOleyman Tal?: "GordOm yazlyl gorOyorum."

Sanlk izzet Ocak: "GordOn Oz. Bu dijital kayltta hic;:bir ilgi yok. Aynca isimleri yazlh

I?ahlslann parafeleri ya da imzalan olmadlglnl gorOyoruz. GordOnOz mO efendim?"

Tamk SOleyman Tal?: "GordOm."

Samk Izzet Ocak: "Istihbarat Bal?kanhgl taraflndan ne plan semineri ic;:in ne de herhangi

bir plan ic;:in ordu birliklerinin tamamlnl ilgilendiren bir personele gorev verilmesinin yaplldlglna

ben tanlk olmadlm. Siz boyle bir I?eye tamk oldunuz mu?"

Tamk SOleyman Tal?: "HaYIr."

Samk Izzet Ocak: "Aynl dijital kaYltla ilgili soruyorum. Iki madde gorOyorsunuz. Birinci

maddesinde san fosforlu kalem ile de il?aretledim ben. Birinci maddesinde ismi cismi belli

olmayan bir gOvenlik harekat planlnln uygulanmasl kapsamlnda devam ediyor cOmle gordOnoz."

Tamk SOleyman Tal?: "Evet."

Samk izzet Ocak: "ikinci maddesinin b flkraslnda ise hangi planln hangi ek ve lahikasl

oldugu belli olmayan hassas tesisler Iistesi I?eklinde ifade ediyor. Onu da gordOnOz mOT

Tamk SOleyman Tal?: "Evet."

Sanlk Izzet Ocak: "Dijital kayltta hic;:bir ilgiye de atIf yapllmamll? Ostte gorOyorsunuz. Oysa

az once okudugum iki maddeyi karl?llayacak I?ekilde bu dijital kayltta en az iki ilginin bulunmasl

gerektigini dOI?OnOyorum. Siz bu tespitime katlhyor musunuzT

Tamk SOleyman Tal?: "Anlayamadlm bu son dediginizi."

Samk Izzet Ocak: "Bu iki maddeyi karl?llayacak I?ekilde ilgili goIQmOnde en az) iki ilgi

olmasl gerektigini dOI?OnOyorum. Siz bu tespitime katlhr mlslmzT

Mahk me kam: "$imdi bakln siz yazllann yazlhl? I?ekillerjrii soruyorsunuz herhalde? 0

seminere k nunla ilgili sorular sorahm."

S zzet Ocak: "Bilgisi, gorgOsO oldugu ic;:in efendim. Isti�barat Bal?kanhgl tem,Silcisi."

keme Bal?kam:_:O bilirkil?ilik olur yani bilirkil?ilik ol� Seminer ile/ilgi" sormak

Ig�------- -
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Sanlk Izzet Ocak: "Soracaglm efendim soracaglm. Saym SOleyman Ta� size gonderdigim

dijital kaYltlar i�inde 11 sayfahk altlnda turuncu renkte A yazlh sozde balyoz harekat gOvenlik

planl var. GorOyor musunuz?"

Tanlk SOleyman Ta�: "GordOm."

Sanlk Izzet Ocak: "Onu bir sol tarafmlza koyar mlSlnlz? Zaman zaman eklere bakmanlzl

sizden rica edecegim ve ek ile plan metni altmdaki ekler bolOmO arasmda ilgili, baglantl

kurmanlz i�in. $imdi deminki 1 numarah kayltm Ost yazmm altmda EK-A gorevlendirmede yetkili

personel listesi var 6 sayfahk. GordOnOz mO?"

Tanlk SOIeyman Ta�: "Evet."

Sanlk Izzet Ocak: "Ost yazmm altmda deminki Ost yazl."

Tanlk SOleyman Ta�: "Anladlm gordOm �u anda."

Sanlk Izzet Ocak: "Onun altmda A-1'den A-6'ya kadar 6 sayfahk bir dijital liste var, yazl

listesi var."

Tanlk SOleyman Ta�: "GordOm."

Sanlk Izzet Ocak: "Ve her sayfasmln altmda Izzet Ocak Kurmay Albay Istihbarat Ba�kanl

�eklinde benim ismim a�llml�. Ancak imzam ya da paraflm yok. Bu 6 sayfahk Iistede toplam 97

ki�inin isim listesi var. $imdi sizden A-6 sayfasl son sayfanlza bakmanlzl rica edecegim A-6

sayfasl."

Tanlk SOleyman Ta�: "Evet."

Sanlk Izzet Ocak: "GorOyorsunuz en Ostte Harp Akademiler Komutanhgl yazlyor
gordOnOz mO?"

Tanlk SOleyman Ta�: "Evet."

Sanlk Izzet Ocak: "Burada 25 ki�inin ismi yazlh. 13'0 de Kara Harp Akademisinde daha

6grenci subay."

Tanlk SOleyman Ta�: "Evet."

Sanlk Izzet Ocak: "AYni kampOs i�inde bulunan ve aralannda 40-50 metre mesafe

bulunan Deniz ve Hava Harp Akademilerinden hi� kimsenin ismi yok gordOnOz mOT

Tanlk SOleyman Ta�: "Evet."

Sanlk izzet Ocak: "Harekat planmm EK-A'sl gorev b610mO diye isimlendirilir. Her yerde

boyledir bu. Bu listede ise gorevlendirmede yetkili personel listesi diye bir ifade kullanllml�. Ben

boyle bir ifadeyi hi� goremedim hi�bir yerde. Siz gordOnOz mO acabaT

Tanlk SOIeyman Ta�: "HaYIr."

Sanlk Izzet Ocak: "Te�ekkOr ediyorum. Devam ediyorum efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Seminerle ilgili sorallm. Bakm boyle olursa kesmek zorunda

kalacaglm. Onlarla ilgili siz savunmalarmlzl yaptlnlz. Burada bir�ok sanlk da bunlann yazlm

kurallanna uymadlgml soylediler. Seminerle ilgili varsa onIan sorahm yoksa ge�elim."

Sanlk izzet Ocak: "C;:ok somut spesifik bir �ey soracaglm Ba�kanlm. Ondan soma bir iki

klsa sorum olacak. $imdi sol tarafa aldlgmlz balyoz gOvenlik harekat planmm EK-B'sine bakar

mlsmlz? En Ostte yazlyor ekler. 11. sayfada san fosforlu EK-B."

Tanlk SOIeyman Ta�: "Evet."

Sanlk Izzet Ocak: "Hizasmda ne yazdlglnl okur musunuz ya da ben okuyayl an."

Tanlk S "Ieyman : "YOksek Danl�ma Kurulu ve Koordinasyon Mak an diye b �ey

yazlyor onu m d' sunuz?"

Sanl et Ocak: "Evet.YOkSek Koordinasyon Kurulu Ma�ailfl. $imdi 2 numarah
dosya "ne bakar mlsmlz? EK-B 1. Ordu yazlyor. En Ostiince ba nne yazlyor?"

I . le�+ar<OZel operasyon ve sorgulama timlerind."

;::;-
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Sanlk Izzet Ocak: "GorOyorsunuz planlnln EK-B'si YOksek Danl�ma Kurulu �eklinde
gee;:iyor. Bunun eki oldugu iddia edilen EK-B ozel operasyon sorgulama timleri. Vine boyle bir

�ey gordOnOz mOT

Tanlk SOleyman Ta�: "HaYIr."

Sanlk Izzet Ocak: "Peki seminerde, seminerde ozel operasyon ve sorgulama timlerinde
gorevlendirilecek personel, ozel gorevli toplama timlerinde gorevlendirilecek personel, darbe

harekat timlerinde gorevlendirilecek personel �eklinde herhangi bir ifade seminer esnaslnda ya

da seminer aralanndaki dinlenmelerde boyle bir ifade duydunuz mu?"

Tanlk SOleyman Ta�: "Duymadlm."

Sanlk Izzet Ocak: "Herhangi bir yanslda boyle bir ifade gordOnOz mO seminer

esnaslndaT

Tanlk SOleyman Ta�: "Gormedim."

Sanlk Izzet Ocak: "Gormediniz. Te�ekkOr ediyorum. $imdi yine balyoz gOvenlik harekat

planlnln EK-M'sine bakar mlSlnlz? EK-M personel diye yazlyor dogru mu? 11. sayfa EK-M

personel. Balyoz gOvenlik harekatl eklerin sol altlnda EK-M personel."

Tanlk SOleyman Ta�: "GordOm san ile e;:izmi�siniz gordOm."

Sanlk izzet Ocak: "Silahh kuvvetlerde bOton birimlerde EK-M personel personel

ba�kanhklannca hazlrlanlr dogru mu?"

Tanlk SOleyman Ta�: "Dogrudur."

Santk Izzet Ocak: "Peki burada sag tarafta gordOgOnOz EK-M Lahika-1, EK-M Lahika-2,

EK-M Lahika-3. 3 numarah dosya. 3 numarah dosyanln."

Tanlk SOleyman Ta�: "GordOm."

Santk Izzet Ocak: "GordOnOz degil mi efendimT

Tanlk SOleyman Ta�: "GordOm."

Sanlk Izzet Ocak: "Bu EK-M personel olarak gee;:en planda bir EK-M personel plant

olmadlgl gibi personelin lahikalan EK-M Lahika-1 birle�tirilmi� liste, EK-M Lahika-2 ve Lahika

3'te imza bolOmlerinde, bloklarlnda Izzet Ocak Kurmay Albay Istihbarat Ba�kanl �eklinde benim

ismim ae;:llml�. Ancak tabi gene imza ve paraflm yok. Siz hie;: personel ba�kanlnln hazlrlamasl

gereken personel ekinin lahikalannda istihbarat ba�kanlnln imzasl ya da istihbarat ba�kanl

taraflndan bu �ekilde hazlrlanana lahikaya �ahit oldunuz mu bugOne kadar?"

Tanlk SOleyman Ta�: "HaYlr."

Sanlk Izzet Ocak: "HaYlr."

Tanlk SOleyman Ta�: "HaYIr."

Sanlk izzet Ocak: "Te�ekkOr ediyorum. 1 dakika efendim 1 dakika. Efendim 5 numarah

dosya var. Son dosyaya geldim, son dosyaya geldim. GordOnOz mO yatay bir dosya?"

Tanlk SOleyman Ta�: "GordOm."

Sanlk Izzet Ocak: "EK-C ili�igi kesilmesi teklif edilen personel. Bu dijital kaylt da C-1'den

C-77'ye kadar 77 sayfadan olu�makta. Ben birkae;: sayfaslnl aldlm ba�tan sadece ilk ve son

sayfaslnl aldlm gordOnOz mOT

Tanlk SOleyman Ta�: "GordOm."

Sanlk Izzet Ocak: "C-1 ve C-77'yi aldlm. Burada 840 subay/astsubayln ismi

bulunmaktadlr. Vine C-77 sayfaslnda Izzet Ocak Kurmay Albay Istihbarat Ba�kanl -Seklinde

benim ismim ae;:llml�. Ancak imzam ve paraflm yok. En Ostteki liste gordOnOz m07"

Tanlk SOleyman Ta�: "GordOm."

Sa Ik Izzet Ocak: "GordOnOz. Bilindigi Ozere TOrk Silahh Ku etlerinde persot ya

mahkem k lie ya da YOksek Askeri $ura Karar ile ihrae;: edilme edir. Vine bu i�leml r ile

ilgili M- -1-B Silahh Kuvvetler Istihbarata Kar�1 Koyma GOvenli ve i�birligi Yonerge var.

Ha orsunuz bu yonergeyi?"

Ik SOleyman Ta�: "Evet."

//vo=�
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Samk izzet Ocak: "Genelkurmay Ba�kanhgl taraflndan. Buttin i�lemler bu yonergeye gore

yaplhr dogru mu?"

Tamk Suleyman Ta�: "Evet."

Sanlk izzet Ocak: "Hatlrhyorsunuz Kara Kuvvetleri istihbaratta uzun yillar gorev yaptmlz."

Tamk Suleyman Ta�: "Dogru."

Samk izzet Ocak: "Te�ekkur ediyorum. Bunun dl�mda keyfe keder Silahh Kuvvetlerden

herhangi bir personelin ili�igi kesilmemektedir. Bunun uzerinde ozellikle duruyorum. Bu Slrtlmlza

bir hane;:er gibi sapladllar bunu. Kendi sicil amirligi yaptlglmlz personelin de isimleri var burada.

$imdi bu baglamda devam ediyorum. Bu listeler sakmcah, �upheli aym adam hem sakmcah

hem �upheli. Kar�lslnda irticai egilimleri mevcuttur, takipte vesair gibi tammlamalar ile

doldurulmu�. Kara Kuvvetleri bilirki�i heyeti tarafmdan yapllan ara�tlrma sonucunda bu listede,

77 sayfahk Iistede bulunan 840 ki�i ile ilgili yapllan tespiti soyluyorum. Sonra bununla ilgili kue;:uk

bir sorum olacak. Bu listede yer alan subaylardan 16 tanesi, 16'sl kurmay olmu� kurmay subay.

Guya bizim ili�iginin kesilmesini teklif ettigimiz 840 subay/astsubaydan."

Mahkeme Ba�kam: "izzet Ocak yani savunma yaplyorsunuz. Bakln �u ana kadar

sordugunuz sorulann hie;:bir �ekilde CMK 201 ile ilgisi yok."

Samk izzet Ocak: "Bitiriyorum efendim bitiriyorum. Az bir �ey kaldl IOtten bekleyiniz. 55

personel 1 ila 3 kez erken terti etmi�, 40 personel madalya alml�, vefat eden ve emekliler

dl�mda halihazlrda bu listeden 573 personel Turk Silahll Kuvvetlerinde gorev yapmakta. Sonue;:

olarak bu listelerin art niyetli, Turk Silahll Kuvvetlerini ylpratmak ve personeli birbirine du�urmek

amaci ile ozel uretim merkezlerinde zeka ve bilgi duzeyleri du�uk ancak hainlikleri ve bagl�laYln

�erefsizlikleri ust duzeyde birileri tarafmdan haZiflandlgml du�unuyorum. Siz bu du�unceme

katlhr mlslmz?"

Mahkeme Ba�kam: "Yok buna cevap veremezsiniz. Yani �ey ile alakasl yok. Tamam bitti

herhalde. Buyurun <;etin Dogan."

Samk Izzet Ocak: "Bitiriyorum efendim bitiriyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi bakm boyle soracaksamz bitti."

Sanlk Izzet Ocak: "Yok."

Mahkeme Ba�kanl: "Seminer ile ilgili sorunuz varsa."

Samk Izzet Ocak: "Yok bitirdim efendim bitirdim. Son olarak siz seminer esnasmda

balyoz, suga, oraj, e;:ar�af, sakal, tlrpan gibi herhangi bir plan gordunuz mu?"

Tamk Suleyman Ta�: "HaYIr."

Samk Izzet Ocak: "Bunun takdimine �ahit oldunuz mu?"

Tamk Suleyman Ta�: "HaYIr."

Samk Izzet Ocak: "Peki bunun sohbetine �ahit oldunuz mu?"

Tamk Suleyman Ta�: "HaYIr."

Sanlk Izzet Ocak: "Te�ekkur ediyorum."

Mahkeme Ba�kam: "Peki buyurun."

Samk <;etin Dogan: "Ho� geldiniz."

Tanlk Suleyman Ta�: "Sagolun."

Samk <;etin Dogan: "Semineri izlediginize gore benim bir ae;:lll� konu�masl, bir kapam�

konu�masl yaptlglml ve semineri sevk idare ettigimi biliyorsunuz."

Tamk Suleyman Ta�: "Evet."

Samk <;etin Dogan: "Seminerde ben konu�malanml hie;: herhangi bir k a

yaptlm YO�S irticalen mi konu�tum semineri sevk idare ederken dikkat ett' . mi buna?"

Tam �an Ta�: "Hatlrladlglm kadan ile irticalen konu�tug uzu degerlendiriyorwm."

Sa t;etin Dogan: "Evet te�ekkur ederim."

e Ba�kam: " Buyurun Suha Tanyeri."

��ranygrl: "Suleyman ho� geldin."

V · _/ \J 8
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Tamk SOleyman Ta�: "Sagolun."

Samk SOha Tanyeri: "Seminerde, ben SOha Tanyeri 12 numarall sanlk."

Mahkeme Ba�kam: " Ben soyledim zaten siz devam edin."

Samk SOha Tanyeri: "Seminerde hangi planln gorO�OldOgOnO hatlrllyor musunuz?"

Tamk SOleyman Ta�: "Egemen harekat plam dive hatlrllyorum."

Samk SOha Tanyeri: "Nereden hatlrllyorsunuz boyle bir �eyi?"

Tamk SOleyman Ta�: "Yani Tat.Prog'da da oyle yazlyordu hatlrladlglm kadanyla. Bir tek

akllmda kalan 0 benim zaten."

Samk SOha Tanyeri: "Seminerde egemen harekat plam dive herhangi bir �ey gecti mi?

Bakln ters soru da sorabilirim yani."

Tamk SOleyman Ta�: "Egemen harekat plam i�lendigine eminim orada."

Samk SOha Tanyeri: "�imdi bunu bizzat sordum Osteleyerek. Net olarak egemen harekat

plam hatlrladlglnl teyit etmek iCin te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kam: "Buyurun Nejat Bek."

Samk Nejat Bek: "SOleyman AlbaYlm ho� geldiniz."

Tamk SOleyman Ta�: "Sagolun."

Samk Nejat Bek: "Aynl soruyu soruyorum ama tanlklar degi�ik oldugu icin aym soruyu

soruyorum. Biraz once balyoz, suga ve benzeri iddia edilen planlann seminerde konu�uldugunu

duymadlglmzl ifade ettiniz."

Tamk SOleyman Ta�: "Evet."

Samk Nejat Bek: "Ben sadece �unu soruyorum. Eger darbeyi iceren bu tOr planlar

konu�ulsaydl hatlrlar mlydlnlz?"

Tamk SOleyman Ta�: "Hatlrlardrm."

Sanlk Nejat Bek: "Te�ekkOr ederim ba�ka sorum yok."

Tanlk SOleyman Ta�: "C;OnkO farkll bir �ey bu yani insamn aklldan gitmez bir �ey."

Samk Ihsan Balabanll: "SOleyman ho� geldin."

Tamk SOleyman Ta�: "Sagolun."

Samk Ihsan Balabanll: " Savel Bey'in sordugu soru ile i1gili 16 Haziran 2011 tarihinde

yapml� oldugum savunmada cevaplan verdim. 9 sene once olan bir hadise i1e ilgili arkada�lmln

bazl �eyleri hatlrlamaml� olmasl gayet dogal dive dO�OnOyorum. Aynea biz de bu konu ile i1gili

ilk caglrlldlgrmlz zaman 7 sene gecmi�ti, 7-8 sene gecmi�ti. Biz de hatlrlayamadlk ne

konu�tugumuzu. Dosyalar bize verildikten sonra baktlk ki seslerden soylenenleri C1kardlktan

sonra call�arak savunmalanmlzda tekrar ediyorum 16 Haziran 2011'de bunlann eevaplan

verilmi�ti. Burada gecen birtaklm tabirler de askeri tabirlerdir. Bunu soylemek IOzumunu

hissettim te�ekkOr ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: " Peki buyurun sizi diger tarafa alallm. Dogan Arslan. Tanlk Dogan

Arslan babamzln ismi?"

Tamk Dogan Arslan: "Zeynel."

Mahkeme Ba�kam: "Kac dogumlusunuz?"

Tamk Dogan Arslan: "1956."

Mahkeme Ba�kam: "Islahiye dogumlusunuz."

Tamk Dogan Arslan: "Islahiye."

Mahkeme Ba�kanl: "Hatay iii, Iskenderun ilCesi, Barboros Mahallesi nOfusuna

kaYltllslnlz."

Tamk Dogan Arslan: "Evet."

MaJ:*e��kam: "Size ula�abileeegimiz bir adres soyler misiniz?"

Tarul<15ogan Arslan: "Ineirli Caddesi, Doktor Salih Zeki Sokak, 1 QFfBaklrkoy/lstanb' "
keme Ba�k�nI: "Ikamet ediyorsunuz burada."

��rslan: "Evet."
��

�

,..,

9



...

...

T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK 250 MADDESi iLE YETKILI) CELSE TARIHI
05.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:91 Sayfa:10

Mahkeme Ba!1kam: "Peki buyurun oturun. Siz de Kara Kuvvetleri Komutanllgl Gozlemci

Heyetinde yer ahyorsunuz sonU!;: raporundaki bilgilere gore."

Tamk Dogan Arslan: "Evet."

Mahkeme Ba!1kanl: "Cumhuriyet Savclhgmm iddianamesinde seminerde smlrh sayldaki

personelle yapllmasl d0!10nOlen bir askeri mOdahalenin provasmm yaplldlgl iddia ediliyor. Siz de

bu semineri izleyen bir gozlemci olarak bu konuda herhangi bir gorgOnOz, bilginiz, duyumunuz

oldu mu bu konuda tamk olarak dinlenilmenize karar verildi. Bu heyette yer alan Tevfik OZklllc,:

hakkmda da dava ac,:lldlgl ic,:in CMK 48. maddesi geregince kendinizi sorumluluk altma

sokabilecek ya da samk haline getirebilecek bir !10phe duyuyorsanlz tamk olarak beyanda

bulunabilirsiniz. Diger burada bulunan samklan tamyor musunuz isim listesi vermi!1tik size?"

Tamk Dogan Arslan: "Evet."

Mahkeme Ba!1kam: "Herhangi bir akrabahk baglmz var ml aranlzdaT

Tamk Dogan Arslan: "Akrabahk baglm yok."

Mahkeme Ba!1kam: "Aramzda husumet olan var miT

Tamk Dogan Arslan: "HaYlr yok."

Mahkeme Ba!1kam: "Herhangi bir engel durumunuz yok."

Tamk Dogan Arslan: "HaYlr."

Mahkeme Ba!1kam: "Tamkhgmlz samklann lehine ve aleyhine Mahkeme tarafmdan esas

ahnabilir. Bu nedenle de sorulan sorular ve genel olarak vereceginiz bilgilerde dikkatli olmamz

ve buna gore tam bir dogruyu soylemenizi, tereddOtlO oldugunuz konularda bunu belirtmenizi

yani kesin sonuc,: olarak soylememenizi talep ediyoruz sizden."

Tamk Dogan Arslan: "Evet."

Mahkeme Ba!1kam: "Evet yemin ettirecegiz size. Bildiginizi dosdogru soyleyeceginize

namusunuz ve vicdammz adma yemin eder misinizT

Tanlk Dogan Arslan: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdamm Ozerine

yemin ederim."

Mahkeme Ba!1kam: "Evet seminerde yani hukuk dl!11 ya da rutin dl!11 diyelim bir izleniminiz

oldu mu? Normal diger daha once katlldlglmz herhalde ba!1ka seminere de katllml!1smlzdrr?"

Tamk Dogan Arslan: "Evet c,:ok saylda."

Mahkeme Ba!1kam: "Onlardan farkh bir izleniminiz oldu mu bize anlatlr mlslnrz?"

Tamk Dogan Arslan: "2003 ylhnda yapllan seminere Kara Kuvvetleri Komutanhgl Lojistik

Ba!1kanhgl temsilcisi olarak katlldlm ve herhangi bir ayklrlhk diger seminerlerden bir farkhhk

hissetmedim. Daha ziyade kendi konulanmla ilgili."

Mahkeme Ba!1kam: "Evet siz hangi birimde gorevliydiniz Kara Kuvvetlerinde 0 tarihteT

Tanlk Dogan Arslan: "Lojistik Ba!1kanhgmda."

Mahkeme Ba!1kam: "Lojistikte gorevliydiniz."

Tamk Dogan Arslan: "Evet."

Mahkeme Ba!1kam: "Peki daha sonra sonuc,: raporu duzenlendi mi, buna bir katkmlz oldu

mu?"

Tamk Dogan Arslan: "0 donemde benim hatlrladlglm !1ifahi olarak Harekat Ba!1kanhgl

Koordinator Makaml olan Harekat Ba!1kanhgl Temsilcisi Nevres Erkin ile ayakOstO bir

goru!1memiz olmu!1tu. <;OnkO biz seminerde bir ihtiyac,: teklifi var ml daha ziyade ona

yogunla!1ml!1tlk Lojistik Ba�kanhgl Temsilcisi oldugumuz ic,:in. Dikkate deger, raoorda.Yer alacak

herhangi bir husus yok demi�tim �ifahi olarak ama. Yazlh rapor haYIr."

Ma.hkeO)e1ja�kam: "Hatlrlamlyorsunuz yazlh rapora paraf atlp

TaJut(5ogan Arslan: "Paraf atmadlm."
e Ba�kam: "Zaten Genelkurmay Ba�kanhgl rliPorunda da herkes'

I�I �J!l1¥or; 'Sadece koordinator olan 0 tarihte Tugge�eral Mehmet Pmar i

�/=VJb
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Hasan Durak imzalamll}lar. Onun haricinde bir imza, evet Kara Kuwetleri duzenlediyse bu

l}ekilde yazan ve koordinator olan imzalamll}tlr."

Tamk Dogan Arslan: "Koordinator olan hazlrlar evet."

Mahkeme Bal}kam: "Peki soru sormak isteyen var ml? Buyurun Savcl Bey"

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Seminerde gergek kil}i ve yer adlan, lojistikle ilgili

gergek firmalar, buyuk magazalar ile i1gili konul}malar gegti mi? Bunlarla ilgili neler

hatlrliyorsunuz?"

Tamk Dogan Arslan: "GeneIde haslm ulke oynanmll}tl. Aynca igeride de geri bolge ile ilgili

bazl sorular sorulmul}tu. Kendi topraklanmlzda yer isimleri kullamldl ama haslm ulkede yer

isimlerinde de buyuk olgude il}te klrmlzl, l}ey turuncu ulke vesaire gibi ifadeler kullamldl. Bal}ka

bir hatlrlad Ig I m bir l}ey yok."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Istanbul'daki magazalar ile ilgili higbir konul}ma

gegmedi mi?"

Tamk Dogan Arslan: "Onu hatlrlamlyorum haylr, yani hatlrlamlyorum. Yani gok spesifik

isimler kullanlldlglnl hatlrlamlyorum."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "$imdi bakln C;:etin Dogan'ln; siz bu yapl igerisinde,

tel}kilatlanma igerisinde slklyonetim ilan edildi ama biliyorsunuz buramn gok ozel belli bolgeleri

var. Belli yerlerdeki efendim Belediye, Buyukl}ehir Belediye Bal}kanligl dahil Buyukl}ehir Belediye

Bal}kanliglnln otesinde kuguk hani normal bagIi Belediye Bal}kanliklan orgutleri var. Bunlann bir

bolumu irticacl, gerici ve degerlendirmeler igerisinde de ne yaplldlgl Tumen Komutammz

bunlann da problem yaratacagIn I soyledi. Dogrudan dogruya bu belediye yonetimlerine el

koyma gibi gorevlendirmeleriniz yok mu? Mesela diyelim ki Pendik Belediye Bal}kam, Yakaclk

Belediye Bal}kam, Omraniye Belediye Bal}kam yahut l}uradaki buradaki belirli mahallerde

yonetimin butunu ile buradaki halkln ihtiyaglan ve bilmem bir de askeri yonetimin dogrudan

dogruya olmasl gereken $il}li Belediye Bal}kanl demiyorum. Belli yerlerdeki butun faaliyet ve

hizmetleri kontrol etmek falan fiilen orada gorevlendirme gibi bir dUl}unceniz yok bu l}eye gore.

Eskileri kontrollu olarak gudeceksiniz l}eklinde devam eden konul}malar var. Bunlarla ilgili

lojistikle ilgili planlamalar da var."

Tamk Dogan Arslan: "Evet."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Bu l}ekildeki 0 donemde gorev yapan belediyeler ile

ilgili konul}malar hatlrlamlyor musunuz?"

Tanlk Dogan Arslan: "Bal}ta arz ettigim gibi kendi topraklanmlzda gergek yer isimleri

kullandlglmlz oluyor. Orada da kullamlmll}tlr ama haslm ulkede kullanmlyoruz genelde."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Haslm ulkeyi degil camm Turkiye'deki, bunlarla ilgili

beyanlannlzl soruyoruz.

Tamk Dogan Arslan: "Evet evet yani kullamlmll}tlr olabilir ama spesifik olarak

hatlrlamlyorum gergekten."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Hatlrladlglnlz ne var? Bu seminerle ilgili hig

hatlrladlglmz bir l}ey var mldlr?"

Tamk Dogan Arslan: "Dedigim gibi ben lojistik olarak daha ziyade tabi dll}anya kitlendigim

igin birtaklm bogazlardan soz edildi ismini vermeyeyim burada. 0 bogazlar bolgesindeki

harekatta karl}llal}llacak direngler konul}uldu daha ziyade. Bu direncin hangi yontemlerle

al}llabilecegi, il}te uzayan lojistik mesafelerin ne l}ekilde kapatllabilecegi�hir gegil}

harekatlndaki zorluklar hep bunlan konul}tuk."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Siz bal}ka seminerderyriii bahsediyorsunuz1"

Sal��z almadan konul}anlar oldu, anlal}llamadl.

C�riyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Kanl}tlrdl diye haVrlataYlm dedim Bal}kanl-J "

hkeme Bal}kam: "Peki. $eyde seminer slraslnda normal sabah bal}liyor."

k �s1an: "Evet."

/=ty(

.....

-.

I I



T.c.lsTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK 250 MADDESIILE YETKILI) CELSE TARIHi
05.03.2012 ESAS NO: 20101283 CELSE NO:91 Sayfa:12

Mahkeme Ba�kanl: "Belli bir saatte bitiyor. Onun ses kaYltlannda da gorOyoruz. Bir akl�

var seminer igerisinde."

Tanlk Dogan Arslan: "Evet evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki bunun dl�ansmda mesela �1I�ma gruplan olu�turuldu mu?"

Tanlk Dogan Arslan: "Bizim gittigimiz 05-07 galiba Mart'tl 0 donemde bir salonda seminer

icra edildi. Grup 9ah�malan bizim oldugumuz denemde ben gormedim yok yapmadlk haylr."

Mahkeme Ba�kanl: "Gormediniz peki."

Tanlk Dogan Arslan: "Herkes salondaydl, salonda yaplldl."

Mahkeme Ba�kanl: " Buyurun KOr�ad Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. KOr�ad Veli Eren: "�imdi ben oncelikle �unu arz edeyim.

Tanlklar zor durumda kallyor sorular kar�lsmda. Biz ses kasetlerini ve seminere i1i�kin 16 CD'nin

gergekligini kabul etmi� durumdaylz. Bu konu�malar olmu�tur olmaml�tlr bizim i9in hi9 onemli

degil. Ben size �unu soruyorum. Varsayallm ki Iddia Makammm size sordugu sorular seminer

slrasmda gergekle�ti. 2 personel kendi arasmda konu�urken bunIan konu�tu. Bu konu�ulan

konular, bu zikredilen isimler planlarda yer allyor muydu?"

Tanlk Dogan Arslan: "Planlarda yer almaz ismen. Daha dogrusu lojistik ile ilgili sorular �u

an yonlendirilirse daha rahat cevap verebilirim. Harekat ile ilgili konulara 90k fazla ilgi duymadlm.

Benden beklenen lojistik konulara cevap vermekti ve daha ziyade de dedigim �ekilde igeriden

ziyade dl�a yonelik yonlO �ey yaptlm. Isim konu�ulmu� olabilir. Yurti9inde konu�ulabilir."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. KOr�ad Veli Eren: "Ben huzura gelen tanlklara diyorum ki

yemin ediyorsunuz."

Tanlk Dogan Arslan: "Evet."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. KOr�ad Veli Eren: "19inizden geldigini soyleyin."

Tanlk Dogan Arslan: "Evet evet."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. KOr�ad Veli Eren: "19inizden geleni soyleyin. Bu isimlerin

burada ge9mesi askeri darbe planlnln par�sl mldlr?"

Tanlk Dogan Arslan: "HaYlr oyle bir algi olamaz. Yurt igerisinde bir gOvenlik konusunu

tartl�lyorsunuz. Bu her zaman i9in tartl�llabilecek, �urada �u tedbiri allnz, burada bu tedbiri ahnz

konu�ulabilecek bir konudur. Aynca el kaldlnp herkes soz allp fikir beyan edebiliyor, yani

bunlann 90gu da ki�isel fikirler oluyor zaten. Seminerler bir oyun yani biz seminerleri bir plan

olarak degil planm igerisinde ba�ka neler olabilir �eklinde alglhyoruz. Yani �oyle de olabilir mi, ya

burada boyle bir �ey 91karsa ne yaparsm, �una nasI I tedbir allrsm. Efendim 10 tane tanklm

tahrip oldu. Ben lojistik9iyim mesela ne yaparsm lojistik9i soru boyle geliyor genelde."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. KOr�ad Veli Eren: "Ben sorumu net olarak soruyorum .

Seminerde herhangi bir komutanln herhangi bir personelin �u all�veri� merkezi, �u belediye, �u

belediye ba�kanl gibi konu�malan slrasmda mikrofonda veya mikrofon dl�mda kendi aralannda

sohbet ederken 0 isimlerden bahsetmeleri, 0 isimleri zikretmeleri, 0 isimlere yer vermeleri bu

plan seminerinde bir askeri darbenin on hazlrllglnln yaplldlgl anlamma gelir miT

Tanlk Dogan Arslan: "HaYlr belki yani 90k fazla konunun igerisine girmi�, kendi fikrini ona

gore olu�turmu� gibi algllanabilir ama bir darbe olarak �unu da yapallm bunu da yapallm haylr

boyle bir algllama olmaz. Yani ba�ka bir ornek isterseniz vereyim ama yani."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam �ey yapmaym yani siz sadece bunu duydunuz mu sizin i9in

onemli olan bu."

Tanlk Dogan Arslan: "HaYlr ben boyle bir �ey duymadlm, bOyle bi�lgllamadlm onu

soylemelf is�."
B�lm �anlklar mOdafii Av. KOr�ad Veli Eren: "Peki bir �ey)faha soracaglm bir �aha da

mayacaglm bu konuda. Varsaydlk ben bunu kendi varsay1mlm olarak soylOyor�m yani
onu�\lyorum. Diyelim ki bu askeri darbe planlydl."

��an Arslan: "Evet."
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Bir klslm sanlklar mudafii Av. Ku�ad Veli Eren: "Askeri darbe planlnl yapacak olan

planlayan ve askeri darbeyi yapacak olan kiliiler iddiaya gore konuliuyorum. Burada oturuyorlar

cuntadan soz ediyoruz."

Tanlk Dogan Arslan: "Evet."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Kurliad Veli Eren: "Hiyera�ik bir askeri darbeden soz

etmiyoruz."

Tanlk Dogan Arslan: "Evet."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Kurliad Veli Eren: "SaYIn <;etin Dogan'ln yapacagl askeri

darbeyi Kara Kuwetleri Komutanhglna bildirip izin istemesi olagan mldlr?"

Tanlk Dogan Arslan: "HaYlr yani boyle bir liey soz konusu olamaz herhalde."

Mahkeme Balikanl: "Peki balika sorusu olan var ml? Buyurun Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Mustafa Kavakhoglu: "SayIn Dogan seminer slraslnda

c;:arliaf, orak, suga, testere, c;:ekic;: gibi planlardan soz edildi miT

Tanlk Dogan Arslan: "HaYlr hatlrlamlyorum."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Mustafa Kavakhoglu: "Teliekkur ederim."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Sorabilir miyim Balikanlm?"

Mahkeme Balikanl: "Buyurun."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Seminere arahkslz olarak 3 gun katlldlnlz ml?"
Tanlk Dogan Arslan: "Evet."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bu beyin flrtlnasl veya liahsi goruli liekli ile fikir beyan
edilme slraslnda rijit, normal seminer konusu dllilnda herhangi oyle uc;: noktada bir fikir ileri suren

oldu mu?"

Tanlk Dogan Arslan: "Benim boyle etkilenecegim, algllayacaglm, rahatslz olacaglm veya

heyecanlanacaglm herhangi bir liey olmadl hatlrlamlyorum."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Siz ayakustll Nevres Erkin'e bu seminer ile ilgili kendi
gozleminizi beyan ettiginizi."

Tanlk Dogan Arslan: "Evet bize bir teklif."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Arz demeyim de belki asthk ustluk ililikisi ic;:erisinde aYni
rutbedesiniz. Kendi tespitlerinizi aktardlglnlzl beyan ettiniz. Daha sonra bunlann Tevfik Ozklhc;:

araclhgl ile herhalde Kara Kuvvetleri Komutanhglna bunun arzl slraslnda denetiminin nasll

yaplldlgl hususunda bilginiz var ml? Yani sizin bilgileriniz slhhatli olarak nasll anlatlldl veya nasll

anlatlhr? Bir de ayakustll bir bilgilendirme liekli ile olmuli."

Tanlk Dogan Arslan: "Evet."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bu bir ozensizlik degil mi en aZlndan? Yani veya seminere

verilen bir klymetsizlik liekli ile degil mi gozlem raporuna?"

Tanlk Dogan Arslan: "Seminerler c;:ok slk yaptlglmlz lieyler fikir c;:ahlimalan. Yani bir plan

degil planlara toplu halde gider arz ederiz ama seminerler oyle degil. Koordinatore liifahen

olarak soylenir. Eger sizin dikkatinizi c;:eken c;:ok ozel liey varsa katlhm isteyebilirsiniz. Artlk ben

de geleyim diyebilirsiniz."

aye Hakim Ali Efendi Peksak: "$imdi farkh goruli ileri suren oldu da tabi herkesin kendi

gorgusu ve bilgisi noktaslnda bu yonden c;:eliliki C;:lklyOr. $ifahi ya da yazlhhk noktaslndaki

haflZanlZI bir kez daha kontrol ederseniz. <;unku yazlll da bilgi verildigi veya gozlem raporu

tanzim edildigi liekli ile kendi gorgusunu dillendiren kiliiler var. Bu noktada y��fada"&ifahi
noktaslnda siz liifahi olarak." .

Tanlk Dogan Arslan: "Kesin liifahi onu c;:ok net biliyorum, hatlrlly um. $ifahiydi b�nim
soyle i i akustu bir gorulimeydi ama oyle seminerler olur ki dedi m gibi arza bile C;:I mak

iste rsiniz. Onemli bir konu var, komutana liurada bir ihtiyac;: b Irtildi, liurada bir tekl' var

unu sunmak zorundaylm deyip hazlrhk yaplp C;:lkabilirsiniz."
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Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Siz gozleminizi sadece Nevres Erkin'e aktardlnlz degil mi

ba�ka hi<;: kimseye aktarmadlnlz?"

Tanlk Dogan Arslan: "Dna aktardlm evet. Sira dl�1 bir �ey yoktu. Bir teklif de

yapllmaml�tl."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki yan tarafa ge<;:ebilirsiniz te�ekkur ederiz sizin de ifadeniz

tamamlandl herhalde. Soru sormak isteyen gozukmuyor. Vahit Aydogan. Tanlk Vahit Aydogan."

Sanlk Ayhan Ta�: "(Mikrofona konu�ulmadlgl i<;:in soylenenler anla�llamadl)."

Mahkeme Ba�kanl: "Tabi buyurun."

Sanlk Ayhan Ta�: "SaYIn Ba�kanlm Sayln Savclnln 2 tanlk arkada�lmlza yonelttigi

sorulardan uzulerek ifade ediyorum, bunu soylemek zorundaylm. SayIn Savclnln burada

savunmalar esnaslnda billun arkada�lann anlattlgl konulara ne yazlk ki muttali olmadlglnl

goruyorum. Yani bir darbe harekatl dedi Ihsan Pa�anln konu�maslnda. Darbe harekatl

toplumsal olaylara kar�1 mekanize, zlrhh veya her ikisinden meydana gelmi� bir vurucu gucun

toplumsal olaylan bastlrmak uzere kullandlgl bir taktik olayln ismidir, askeri terimdir. Eger biz bu

bize ozel darbe harekatlnl, size ozel bir hukumete kar�1 yapllacak darbe ile kan�tlrlr veya 0

�ekilde mutalaa edersek aYni perdede aynl noktaya gelmemiz mumkun degil."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki."

Sanlk Ayhan Ta�: "1402 Saylh Slklyonetim Kanunu <;:er<;:evesinde bir senaryo i<;:erisinde

olu�ulan ve olu�turulan olaganustO en tehlikeli senaryoda Fatih Bolgesinde gunde 30 ki�inin

oldugu senaryoda yazllml� ve bu probleme veya buna benzer probleme <;:ozum istenmi�. Eger

senaryoya vaklf degilse Sayln Savclm bu tOr sualler devam edecektir ve biz <;:ozumsuzluge

dogru gidecegiz. Te�ekkur ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Biz ona kan�ma durumunda degiliz."

Sanlk Ayhan Ta�: "Degilsiniz ama."

Mahkeme Ba�kanl: "Savcl Bey'in takdiri."

Sanlk Ayhan Ta�: "Degilsiniz kendileri de hakhdlr. Davanln bir yanslnda geldiler oraya

oturdular ama lutfen bunlan kan�tlrmaYIn. Eger bilmediginiz, tereddutte oldugunuz konular varsa

samimi olarak ifade ediyoruz buradaki arkada�lann her birisi askeri tabirler, terimler, senaryo,

plan tatbikatl, harp oyunu, seminer akhnlza ne geliyorsa hepsi hakklnda yemin ve �eref sozu

vererek sizi aydlnlatlnz. Ama eger kendi muhakeme ve du�uncenizle bir �eylere ula�mak

isterseniz yanh� yolda olursunuz. Bunu ifade etmek istiyorum. Siz de bu vatanln evladlslnlz biz

de."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki Ayhan Ta�."

Sanlk Ayhan Ta�: "Bize kar�1 bir kininiz oldugunu soylemiyorum. Ama yanll� bilgilenme

ve yanh� onyargl en kotu harekat tarzldlr. Te�ekkur ediyorum."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "$unu soyleyeyim ben. Okudugum paraflar kimseye

su<;:lama ve atfl curum amaclyla degil yani 0 iddianame zaten. iddianame ile ilgili paraflan

okumamln sebebi seminerde ge<;:en bir klslm konu�malan seminerin gozlemcisi olan ki�ilere

hatlrlatarak bununla ilgili beyanlannl sunacaglm. Yani bu konu�ma seminere uygun mudur degil

midir, yapllan planlamaya uygun mudur degil midir, yoksa ba�ka niyetler mi var. Fakat uzulerek

goruyorum kimse kurmay subaylanmlz hi<;:birisi hatlrlamlyor. Bize bu konuda yardimci olmalan

gerekirken bir tanesi hatlrlaylp �unu soylese bu ge<;:en konu�ma soylemi�tir ama seminere

uygundur dese daha guzel olacak." . �-------
n1k �an Ta�: "(Mikrofona konu�ulmadlgl i<;:in soylenenler anla�l!Pmadl)."

me Ba�kanl: "Peki."

umhuriyet SavclslHuseyin Kaplan: "Ben sadece

FUrTi:;ki h�!II!.�(."-'

a soz almadan konu�anlar oldu, anla�rlamadl.
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Mahkeme Ba!}kam: "9imdi peki."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Zaten samklann bakln samklann kabul ettigi

konu!}malan okuyorum."

Mahkeme Ba!}kam: "Savcl Bey."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Kabul edilmeyen konu!}malan okumuyorum."

Salonda soz almadan konu!}anlar oldu, anla!}llamadl.

Mahkeme Ba!}kanl: "Peki tamgln dinlenmesine geyelim tamam. Peki !}imdi Savcl Bey

tamklar dinlendikten sonraki a!}amada 0 konulan !}ey yapacaglz. Yani burada ses kaYltlanm

koyup tabi Emniyetin belirledigi var. Mesela ben ses kayltlannda dinledim. Orada ylkryor

Korgeneral Ta!} diyor mesela gorevini belirtiyor i!}te 15. Kolordu Komutanl. I!}te Korgeneral

Sarll!}lk 5. Kolordu Komutanl anliyoruz. Aralarda bazen soze girenler oluyor. Orada kimin ne

dedigini ben ozellikle dinlerken mesela birisi konu!}maya ba!}laYlnca buradakilerden birisi ise

herhalde ylklP bu benim diyerek tum ses kaYltlanmn da kime ait oldugunu netle!}tirecegiz.

<;unku iddiada var. Yani iddiada olunca biz Emniyetin belirlemesinden de oteye geyerek kendi,

burada bizzat sizin de ikrar yani ikrar anlamlnda soylemiyorum da hani bunu konu!}an benim

orada hani diyor ya <;etin Dogan orada konu!}ulmu!}sa sorumluluk bana aittir. 0 anlamda da

herkes kendi sesinin bu benim sesim demesini istiyorum 0 a!}amada. Boylece seminerde kimin

ne konu!}tugu burada bizzat Mahkeme Heyetinin onune getirilerek ortaya konulacak.

Muhtemelen bunu yann ya da 2 gun ben tahmini 2 gun surecegini du!}unuyorum bunun. Yann

sabah ona ba!}lanz ya da Per!}embe sabahl ba!}lanz. Bir de benim okuyacaglm bir 50 sayfalik

notum var. Cumhuriyet Savclliglnln iddianamede delil olarak i1eri surdugu veriler var. Bu verileri

ben ba!}lik olarak dosyalann neresinde oldugunu not aldlm. Bazllannln da klsa klsa iyeriklerine

degindim. Zaten bunlar iddianamede yok aynntlli tartl!}lldl ama delillerin ortaya ylkanlmasl

aylslndan !}ifahi yani yuzyuzelik ilkesi, duru!}manln !}ifahi olmasl ilkeleri dikkate allnarak bunIan

da ozet olarak bir 55 sayfalik bir not haZirladlm. 0 da tahmini 1 gun surer. Belki yann onu

yapanz, 3 gunluk sure buna yetecek oyle gozukuyor. Bunlan !}ey yapacaglz. Yani !}imdi hiybir

soru sizin suyunuzun Mahkeme taraflndan subut goruldugu ya da gorulmedigi yani bu bir bizim

iyin bir kam olarak degerlendirmeyin. Savcl Bey soru soruyor 0 kendi goru!}udur. Yargllama

bitmeden herhangi bir !}ekilde sizin hakklmzda bir !}eyin Mahkeme taraflndan kabul edildigi

anlamlna gelmez. Bu delillerin ortaya konulmasl a!}amasldlr. Endi!}elerinizi anliyorum ama

bunlara !}ey yapmayln yani dogrudan dogruya sizin sUylandlglnlZ anlamlnda du!}unmeyin. Farkli

bir !}ey farkli !}eyler. Evet tamk, buyurun."

Samk Ali Yasin Turker mudafii Av. Buryin Hekimoglu: "SaYIn Savclmn tavn ile ilgili yok

klsa bir !}ey soylemek istiyorum. Bir onceki tamkla aslinda tabiri caizse dalga geyti bir ara. 9imdi

huzura yeni tamk geldigi iyin bir onceki tanlgln ifadelerini soylemeyecegim usulen yanli!} olur."

Mahkeme Ba!}kam: "Tabi."

Samk Ali Yasin Turker mudafii Av. Buryin Hekimoglu: "Ancak seminerde neler oldugu

!}eklindeki soruya verdigi cevapta siz ba!}ka bir seminerde miydiniz !}eklinde yakla!}tl. Yani

burada tamkla dalga geymesi yanli!}tlr. Ha eger bunu yaparsamz hani bir yere kadar

yapabilirsiniz bir derecede yapabilirsiniz biz de yapanz, ba!}ka bir davada da bunu yapabiliriz.

Ama bunu yaptrglnlz zaman tanlgln verdigi ifadenin geryege ayklnhglm, yeli!}kisine dair net

somut bir !}eyi onune koymamz gerekir. Savclnln yaptlgl bu degildi. Yani siz ba!}ka bir seminere

mi katlldlnlz dedikten sonra hemen arkaslndan haylr senin soyledigin gibi !}eyler olmaml!}tl bak

diye somut bir !}ekilde onune koymasl gerekir ama bunu yapmadl."

Mahkeme Ba!}kam: "Peki."

San\k �sin Turker mudafii Av. Buryin Hekimoglu: "Bunu ya

gorevi bu�d(ye du!}unuyorum."
keme Ba!}kanl: "Peki sizin tespitiniz 0 !}ekilde. Tamk VahiVAydogan."

�Ayl:JCl�an: "Evet."
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Mahkeme Ba�kanl: "Ahmet oglu, Hafize'den olma, Ankara, 1956 dogumlu. Size

ula�abilecegimiz bir adresinizi soyler misiniz bize?"

Tanlk Vahit Aydogan: "Adres mi?"

Mahkeme Ba�kanl: "Adresiniz, ula�abilecegimiz bir adres."

Tanlk Vahit Aydogan: "Ankara/Qukurambar, 1465. Sokak, Ugurlu Apartmanl, Numara 6,

A-Blok, Daire 4, Qanakaya/Ankara."

Mahkeme Ba�kanl: "Ankara'da ikamet ediyorsunuz. SOrOcO belgesi olarak sundugunuz

kimlikle de bu veriler uyu�uyor buyurun. Sizi de Kara Kuvvetleri gozlemci heyetinde isminizin yer

almasl sebebiyle tanlk olarak yaglrdlk. iddianamede seminerin bir darbenin, askeri mOdahalenin

provasl oldugu yonOnde iddia yer aldlgl iyin ve siz de orada bir tarafslz yani iddianameye gore

tarafslz bir ki�i olarak yer aldlglnlzdan bu konuda tanlk slfatlyla dinlenmenize karar verildi. Fakat

gozlemci heyetinden bir ki�i hakklnda da dava bulunmasl dikkate ahndlglnda CMK'n1n 48.

maddesi geregince bazl sorulara yani kendinizi zan altlnda blrakabilecek bazl sorulara cevap

vermeme hakklnlz mevcut. Sanlkla herhangi bir akrabahglnlz var ml?"

Tanlk Vahit Aydogan: "HaYlr yok."

Mahkeme Ba�kanl: "Sanlk listesini incelediniz yok."

Tanlk Vahit Aydogan: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Herhangi bir husumetiniz var ml iylerinden birisi ile?"

Tanlk Vahit Aydogan: "HaYlr yok.

Mahkeme Ba�kanl: "Herhangi bir engel durumunuz yok. Orada tarafslz bir yani

Mahkemenin tanlk olarak kabul ettigi bir ki�i olarak beyanlannlz hOkmO esas ahnabilir Iehe veya

aleyhe. Bu nedenle de dogruyu soylemeniz onem arz etmektedir. Yemininizi yaptlracaglz. Dogru

soyleyeceginize, bildiginizi dosdogru soyleyeceginize namusunuz ve vicdanlnlz ad Ina yemin

eder misiniz?"

Tanlk Vahit Aydogan: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdanlm Ozerine

yemin ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki �imdi yemin slraslnda yasanln emri ile herkes ayaga kalmak

zorunda. lannediyorum dinleyicilerden duymayanlar oldu. Ona dikkat edelim yasanln emredici

hOkmO. $imdi yeminin bir onemi var burada. Tanlgln dogru soylemedeki ciddiyeti gormesi

aylslndan onemli. Yani neticede bir degerler iyin yemin ediliyor. Bu tOm uluslararasl hukukta

vardlr. Yeminin sayglnhgl da ayakta bu �ekilde saglanml� oluyor. Dikkat edersek iyi olur. Siz

yani neler gozlemlediniz seminerde bize anlatlr mlSlnlz?"

Tanlk Vahit Aydogan: "Seminer 05-07 Mart tarihleri araslnda yaplldl. Gorevim geregi 0

seminere Kara Kuvvetlerinin MEBS temsilcisi olarak katlldlm. MEBS temsilcisi olarak gorevim

seminer boyunca bOtOn seminer gruplannca arz edilecek olan muhabere konulannl, MEBS

konulannl dikkatle izlemek, izledikten sonra degerlendirme yapmak, yapllan arzlarln dogrulugu

konusunda mutabakata varmak, degilse hatalan dOzeltmek, artl eger bu muhabere konulanndan

harekatl etkileyecek olumsuzluk varsa MEBS malzeme ihtiyaylan konusunda bunIan not olarak

donOnce Kara Kuvvetleri Komutanhglna rapor etmekti. Bu kapsamda 3 gOn sOren seminer

boyunca cereyan tarzl planIna gore, programa gore MEBS konulanna slra geldiginde Ordu

MEBS Ba�kanllglnca takdim yaplldl. Egemen harekat planlnln MEBS'teki esaslanna gore

harekatta yapllacak olan MEBS irtibatlannln nasll olacagl aynntlll olarak aylklandl ben de

bunIan izledim ve herhangi bir sorun olmadlglnl degerlendirdim. i1ave olarak herhangi bir

ihtiyaclnlz var ml diye soruldugunda olmadlgl soylendi. lira tarihi 2003'tO. TOrk u, TOrk

Kara Kuvvetler' tarih itibari ile biraz teknige girecegim ama yok kana uhabere irtib Ian

konusu Ir a�ama kaydetmi�ti. Tasmus Projesine gore ciha r teslim ahnml�tl ve

Ord zun muhabere irtibatlan eldeki, 1. Ordunun elindeki cihazla rahathkla yapllabiliyo duo

eanai he�rLin olmadlgl soylendi. Dolaylsl ile d"" O�te bunu ilgili makama ani

erhangi bir konu belirtmedim. Sadece Kara uvvetlerinden geleLl h ekat
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ba�kanllgl temsilcisi arkada�lmlza MEBS konulannda herhangi bir sorun olmadlglnl �ifahen

bildirdim ve donunce yine daire ba�kanlma, ilk amirime seminerle ilgili bu MEBS konulannl arz

ettim. Olay bundan ibarettir."

Mahkeme Ba�kanl: "Rapor duzenlenip duzenlenmediginden haberiniz var ml sonUl;:

raporu?"

Tanlk Vahit Aydogan: "Sonuy raporu �oyle, harekat ba�kanllgl hazlrlar sorumluluk

ondadlr. Hazlrladlglnda i1gili �ubelere koordine edilir, paraf edilir. Onu hatlrlamlyorum, parafeyi

hatlrlamlyorum. Fakat kendisi ile goru�togumu biliyorum. Yani herhangi bir sorun olmadlglnl

zaten kendisi de izlemi�ti. Birde seminerlerde �oyle bir konu vardlr. Seminerin son gunu

duzenleyen komutanhkya bir ilk seminer sonuy raporu izah edilir. Orada sorunlar belirtilir zaten.

Orada da herhangi bir konu i1etilmemi�ti. Kendisi de bunu biliyordu. Sonuyta bende �ifahen

soylemi�tim. Dolaylsl i1e seminer sonuy raporuna nasll bir madde girdi bu konu i1e ilgili veya

sorun olmadlgl iyin girmedi mi? 0 konuda kesin bilgim yok hatlrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki soru sormak isteyen var ml?"

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Sorabilir miyim Ba�kanlm?"

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Arzlann dogrulugunu tespit ettim dediniz. Buradaki

kastlnlz neydi? Yani seminer konusunu daha oncesinde biliyor muydunuz, incelemi� miydinizT

Tanlk Vahit Aydogan: "HaYlr bilmiyordum. Genellikle gittigimizde orada aylklanlr 0

aylklamaya gore 0 harekatla i1gili muhabere konulan ile i1gili bir slklntl var ml yok mu biz orayl

izleriz orada gordum. Egemen harekat planl ve MEBS eki ile ilgili irtibatlan ve herhangi bir sorun

olmadlgl soylendi irtibatlan kurabiliyorduk."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Seminer kay ba�lIk altlnda incelendi onu hatlrllyor

musunuzT

Tanlk Vahit Aydogan: "Ba�hk derken?"

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Yani iy tehdit, dl� tehdit veya bunlann arz, �ekli hangi

gunlerde olduT

Tanlk Vahit Aydogan: "�imdi hatlrlayabildigim kadan ile egemen harekat planl i�lendi dl�

tehdit. Yunanistan'a kar�1 yapllacak olan harekat, artl bu kapsamda geri bolge emniyet planl

i�lendi 0 kadar. 3 gun surdu zaten. Bir gun 0 konu�uldu giger gun digeri konu�uldu. 3. gunde

toparlama olabilir tam hatlrlamlyorum aynntlll olarak."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Size �ifahi olarak Nevres Erkin'e miT

Tanlk Vahit Aydogan: "Evet Nevres Erkin'e herhangi bir sorun olmadlglnl ilettim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Evet."

Tanlk Vahit Aydogan: "Zaten biz genellikle seminerlere beraber giderdik. Ben 5 senedir

Kara Kuvvetleri MEBS Ba�kanllglnda yall�lyordum. 5 sene boyunca belki 8-9 defa seminere

katllml�lmdlr 0 da gelirdi. Seminer donu�lerinde kendisine iletirdik."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam Ba�kanlm."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "�imdi sozumu yanll� anlamayln Cuma gunu bir

klslm tanlklar dinlendi. C;:lkl�ta dedim insan dedim hiybir �eyi hatlrlamaz ml yani tanlk olarak. Ya

dedi Savcl Bey seminerde bir klsmlmlz uyuyoruz, bir klsmlmlZ �ey yaplyoruz hatlrlamamamlz

normal, bir de zaman geyti. Siz de seminerde sadece konunuz ile ilgili mi yaptlnlz yoksa diger

konulan da dinlediniz miT

Tanlk Vahit Aydogan: "Tabi ki dinledim. Yani 1. gun sabahlndan 3. gunuo--sOrldakikasl
kadar ben 0 ndaydlm. Ama kendi konulannlz slrasl geldiavzaman daha b
heyecanla unuz."

C . t Savclsl H�Jlyin Kaplan: "Tamam dogrudur."

�. hji�an: "Daha bir hazlr oluyorsunuz."

...

....
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mi?"

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Peki gOnlOk siyasi olaylar ile ilgili konu�malar ge9ti

Tamk Vahit Aydogan: "Kesinlikle ge9medi, bana gore ge9medi. Yani ben orada siyasetle

ilgili herhangi bir �ey yaplldlglnl hatlrlamlyorum. Sadece senaryo geregi bizim kurmaylanmlz

hazlrlarlar senaryoyu 0 senaryo klasiktir."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Ben �imdi her �eye ragmen yine okuyacaglm.

Askeri bilgi gerektirmeyen bir konu. 2. llrhh Tugay Komutam Kaya Varol'un Tuzla Belediye

Ba�kanl Idris GOIiOce ve Sultanbeyli Belediye Ba�kam Yahya Karakaya yerine tespit edilen

personelle degi�tirilecek, Kartal'da 12, Pendik'te 2 ve Sultanbeyli'de de 3 olmak Ozere toplam 17

amaci dl�lnda faaliyet gosteren kurum derhal kapatllarak sorumlular hakklnda yasal i�lem

yapllacak ve benzeri. GOncel belediye ba�kanlan ile ilgili diger tamklar hatlrlamlYor. Sizin var

mldlr bu isimlerin ge9tigini, konu�malann ge9tigini hatlrhyor musunuz?"

Tamk Vahit Aydogan: "Hatlrlamlyorum. l?oyle ki az once arz etligim gibi ben kendimi

MEBS konulanna odaklaml�tlm. Bunlar senaryo geregi konu�ulan konulardlr, mutat konulardlr.

Aynntlslna da girmek istemedim. Kendi hazlrllklanml tamamladlm."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Yani �oyle, gergek isimlerin kullamlmasl 90gu tamk

veya bilirki�ilerce rutin degildir, burada ekstra bir konu�ma vardlr diye dO�OnOIOyor. Bu

senaryoya uygunsa bunlara uygun soru sormamlz gerekiyor. Yani bu senaryo uygundur, bu

seminer buna uygundur denir biz de normal kar�llanz ama kimse hatlrlamaYlnca bir �ey

soramlyoruz. "

Tamk Vahit Aydogan: "Evet."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Tamam yani tamkhk bu kadar."

Mahkeme Ba�kam: "Buyurun, mikrofonu ula�tlrahm."

Samk Mehmet Kemal GonOlda�: "Vahit Albaylm ho� geldiniz."

Tamk Vahit Aydogan: "Ho� bulduk."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Bu sozde eylem plamnln muhabere eki var. 0

muhabere ekinde yazlh bir iki konu var. Ben size onunla ilgili soru soracaglm. Muhabere

bolOmO, muhabere bolOmO diyeyim 0 zaman pardon. Burada esas muhabere vasltasl olarak

Kara Kuvvetlerinde hangi malzeme kullamhr?"

Tanlk Vahit Aydogan: "Esas muhabere vasltasl olarak 90k kanalh muhabere sistemleri

kullanlhr. Bunlar da az once arz etligim gibi Tasmus sistemleridir."

Samk Mehmet Kemal GonOlda�: "Tamam. Burada esas muhabere vasltasl olarak radyo

kullamlacaglnl belirtmektedir. Boyle bir uygulamamlz veyahut da kullammlmlz var mldlr?"

Tamk Vahit Aydogan: "Kesinlikle radyoyu biz hi9bir zaman kullanmaylz. Muhaberecinin

gorevi komutanlann emrini en ufak birime kadar ula�tlrmak olduguna gore mesafeler de uzak

olacaglna gore radyo ile ba�aramazsamz. Dolaylsl ile Tasmus'a ihtiyaclnlz var."

Samk Mehmet Kemal GonOlda�: "Evet veya haylr diye cevap verin."

Tamk Vahit Aydogan: "Evet."

Samk Mehmet Kemal GonOlda�: "Sozde balyoz gOvenlik harekatlnda yedek muhabere

vasltasl olarak da Kral TV mesaj bant sistemi kullamlacak diye belirtiyor. Boyle bir konu

seminerde ge9ti mi ve aynca Kral TV diye bir bant sisteminin bizim Kara Kuvvetlerinde kullanma

imkam 0 donemde var mlydl?"

Tanlk Vahit Aydogan: "Kesinlikle yoktu. Biz muhabereciler bu konulara itib�yiz.

Boyle bir irtibat vasltasl yoktur buna katllmlyorum."

S'¥"lk Mehmet Kemal GonOlda�: "Peki son sorum. Muhabere slmfln;:Yc(veyahut da Kara

Kuvvetlefin�nel olarak canslz posta kutulan diye bir �ey kullamllyor 1'll6""?"
Vahit Aydogan: "!::\aylr kullamlmlyordu benim donemimdo/

amkM�hm�GonOlda�: "Peki canh posta kutul¥1 diye bir �ey kUJl"a
U?" �- .-- -

_.� .

..

..
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Tanlk Vahit Aydogan: "HaYlr oyle bir �ey de bilmiyorum."

Sanlk Mehmet Kemal GonOlda�: "Peki te�ekkOr ederim."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Mustafa Kavaklioglu: "3 gOnlOk seminer boyunca balyoz,

orak, suga, sakal, testere gibi planlar seminerde konu�uldu mu?"

Tanlk Vahit Aydogan: "Konu�ulmadl."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Mustafa Kavaklioglu: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki Mehmet Ali Alta�'1 dinleyelim. Buyurun siz van tarafta

bekleyebilirsiniz, oturabilirsiniz oraya."

Sanlk Ahmet Yavuz mOdafii Av. Selim Yavuz: "Efendim bir �ey sorabilir miyim?"

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun 0 zaman yalnlz diger tanlgl aid liar."

Sanlk Ahmet Yavuz mOdafii Av. Selim Yavuz: "Klsa efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Sorunuz ne ile ilgili?"

Sanlk Ahmet Yavuz mOdafii Av. Selim Yavuz: "Seminerle ilgili vine seminerde kendi

bOlOmO ile MEBS bolOmO ile ilgili."

Mahkeme Ba�kanl: "Tanlgl da dinleyelim ondan sonra, bu tanlgl da dinleyelim. ICferi girdi

�imdi C;:lkl� yaptlrmayalim."

Sanlk Ahmet Yavuz mOdafii Av. Selim Yavuz: "Peki."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet tanlk Mehmet Ali Alta�, Niyazi oglu, Saime'den olma, 1963

DOzce dogumlu. DOzce iii, Merkez, Musababa koyO nOfusuna kaYltli."

Tanlk Mehmet Ali Alta�: "Dogrudur efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Size ait kimlik bilgileri. Size ula�abilecegimiz bir adres soyler

misiniz?"

Tanlk Mehmet Ali Alta�: "GOzelhisar Mahallesi, Albayrak Caddesi, 67. Sokak, A-Blok

2/16, Aydin."

Mahkeme Ba�kanl: "Aydm'da ikamet ediyorsunuz. Evet nOfus hOviyet cOzdanlnlz ile de

bu bilgiler uyu�uyor. Buyurun oturabilirsiniz. �imdi siz de Kara Kuvvetleri gozlemci heyetinde yer

aldlgmlz ic;:in tanlk olarak c;:aglrlldmlz. Iddianamede 05-07 Mart 2003 gOnO 1. Ordu plan

seminerinde smlrli sayldaki ki�inin bir askeri mOdahaleyi konu�tuklan, bunun hazlrliglnl

yaptlklan, bunun provasml yaptlklan �eklinde bir iddia var. Bu kapsamda siz de gozlemci olarak

bu semineri izlediginiz ic;:in dinlenmenize karar verildi. Bu seminerle ilgili izlenimlerinizi ya da ne

gordOnOz, ne duydunuz 0 konuda bilgiye ba�vuracaglz. Gozlemcilerden bir ki�i hakkmda dava

aC;:lldlglndan soyleyeceginiz sozler aleyhinize olacaksa ya da sizi sanlk konumuna dO�Orecekse

CMK'n1n 48. maddesi geregince buna cevap vermeyebilirsiniz. Sanlklar ile ilgili Iiste size

verilmi�ti. Sanlklann bOyOk bir klsml da burada. Akraballk bagl olan var ml sanlklarla aranlzda?"

Tanlk Mehmet Ali Alta�: "Yok efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Herhangi bir husumet olan var ml?"

Tanlk Mehmet Ali Alta�: "HaYIr."

Mahkeme Ba�kanl: "Bir engel durumunuz yok."

Tanlk Mehmet Ali Alta�: "HaYIr."

Mahkeme Ba�kanl: "Gozlemci olarak dogruyu soylemeniz onem arz etmekte. lira

soylediginiz �eyler yani tanlkllk yaptlgmlz hususlar sanlklarm lehine ve aleyhine delil olarak

kullanllabilir. Bu konuda yemininiz yaptlrllacak. Dogrudan bildiginiz konularda beyanda

bulunmanlzl istiyorum. Bildiginizi dosdogru soyleyeceginize namusunuz ve vicdanlnlz adma

yemin eder misiniz?"

Tanlk Mehmet Ali Alta�: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime

Ozerine "y�ederim."

�me Ba�kanl: "Peki seminerde neler konu�uldu. Si
nm iddianamesinde az once belirttigim tespitle ilgili

n yani nosmal seminerlerde olmamasl gereken konu�mala

�/
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Tanlk Mehmet Ali Altai?: "Seminerde haslm bir Olkeye yonelik olarak daha onceden

haZirlanmli?, bani? i?artlannda hazlrlanmli? bir plan oynandl ama iddia edilen sizinde ifade

ettiginiz gibi herhangi bir konuyla ben 0 sOre i<;:erisinde i?ahit olmadlm. Ya oyle bir konu

ge<;:medi."

Mahkeme Bai?kanl: "Siz hangi birimde gorevliydiniz Kara Kuvvetlerinde 0 tarihte?"

Tanlk Mehmet Ali Altai?: "Ben Kara Kuvvetleri Harekat Bai?kanhglnda gorevliydim."

Mahkeme Bai?kanl: "Harekat Bai?kanhgl temsileisi olarak katlldlnlz. Albay Nevres Erkin de

oyleydi."

Tanlk Mehmet Ali Altai?: "Evet."

Mahkeme Bai?kanl: "Peki sonu<;: raporunu bulamadlk yani Kara Kuvvetleri bulamadl

aradllar. Hatta dOzenlenip dozenienmedigi konusunda tereddOtler olui?tu. Sizin bu konuda

bilginiz var ml sonu<;: raporlan hazlrlandl ml bununla ilgiliT

Tanlk Mehmet Ali Altai?: "Efendim benim raporu hazlrlamakla ilgili bir gorevim yoktu

seminer sOresi i<;:erisinde. Zaten benden daha kldemli olan Nevres Albaylm vardl eger

hazlrlanmak ieap ediyorsa. Usul geregi onun hazlrlamasl gerekirdi. Ama bana bu i?ekilde bir

gorev verilmemii?ti. Nevres Albaylm da eger hazlrladlysa bana herhangi bir i?ey danli?madl.

HaZirlaylp haZirlamadlglnl bilemiyorum. Yani benim hem gorevim yoktu hem de bu i?ekilde bir

hazlrlanaeak olan bir rapora katklm da olmadl."

Mahkeme Bai?kanl: "Siz 3 gOn katlldlnlZ ml seminere tom ai?amalannda hazlr mlydlnlz?"

Tanlk Mehmet Ali Altai?: "Beni 2 gOn diye hatlrhyorum. Yani ge<;:mii? zaman tabi ki. 2 gOn

katlldlk diye hatlrhyorum. Tabi degii?ik gorevlerde, degii?ik gorevlere gittik <;:ahi?tlglmlz sOre

i<;:erisinde."

Mahkeme Bai?kanl: "Bu seminerle ilgili 2 gOn hatlrhyorsunuz."

Tanlk Mehmet Ali Altai?: "Evet."

Mahkeme Bai?kanl: "Peki soru sormak isteyen var miT

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tespitinize nasll mOraeaat edildi? Yani siz gozlemeisiniz,

katlldlnlz."

Tanlk Mehmet Ali Altai?: "Evet efendim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "DonOi?te de Nevres Erkin'in sorumlulugunda dediniz.

Normal i?artlar altlnda bu i?ekli ile bir seminere katllma durumunda harekat bai?kanllglnln gorevi

ise yani buradaki ogrendigimiz veya edindigimiz bilgiler <;:er<;:evesinde kldem olarak ya da rOtbe

olarak daha dOi?Ok dOzeydeki bir kii?i kalem ii?lemleri ikmal edildikten soma kendisinden daha

kldemli olana durumu arz edip 0 i?ekli ile bir toparlama gOndeme geldigi belirtilmii?ti. Sizin 0

zaman gozlem raporu ile ilgili bilginize, gorgOnOze hi<;: mOraeaat edilmedi 0 zaman?"

Tanlk Mehmet Ali Altai?: "HaYlr efendim benim 0 donemdeki <;:ahi?tlglm birim de harekata

hazlrhkla ilgili bir i?ubeydi. Yani buradan maksat i?udur. Bu plan konui?ulduktan soma malum milli

bir plandlr. Eger ihtiya<;:lar var ise."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Konui?ulan plan ne idi onu hatlrllyor musunuz ya da

konular ne idiT

Tanlk Mehmet Ali Altai?: "Yani haslm komi?u Olkeye geleeekte ihtimal i<;:erisinde eger bir

i?ey olaeak ise muhabere durumu olaeak ise ona yonelik i?imdiden bani? i?artlannda ne yapllabilir

nasI!."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "TOrkiye'nin mi taarruzu gOndemdeydi yoksa 0 bahsetmii? 0

oldugunuz Olkenin mi TOrkiye'ye saldlrmasl?"

Tanlk �et Ali Altai?: "Detaylannl <;:ok net hatlrlamlyorum anc

olarak biz�Or tarafa ge<;:eeegimizi hatlrhyorum."

.. Hakim Ali Efemli Peksak: "Tamam Bai?kanlm."

�:"Buyurun Mustafa Bey."
�.
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Bir klslm samklar mOdafii Av. Mustafa Kavakhoglu: "Seminer boyunea balyoz, orak, suga,

testere gibi planlar seminerde gorO�OldO mOT

Tamk Mehmet Ali Alta�: "Bu isimleri ben 1-2 sene once baslndan duydum. Bahsedilen

planlarla ilgili, bahsedilen dive kastettigim �udur; bizim milli planlar olarak planIan isim olarak

sorsanlz �u anda hepsini arka arkaya slralayamam ama hepsi isimleri tanldlk gelir

soylendiginde. Bu bahsettiginiz isimleri ben 9ah�tlglm meslek hayatlm sOresinee hi9 duymadlm."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Mustafa Kavaklloglu: "Te�ekkOr ederim."

Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Seminere katlldlglnlzda seminerde diger tamklara

da sordum. Gergek ki�i, yer isimleri ile ilgili konu�malar ge9ti mi? Bununla ilgili belediye

ba�kanlan, gergek belediye ba�kanlan, gergek i�te okul mOdOrleri ve benzeri."

Tamk Mehmet Ali Alta�: "0 vande hi9bir bilgi hatlrlamlyorum efendim."

Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Hatlrladlglnlz hi9 konu�ma yok mu?"

Tamk Mehmet Ali Alta�: "Hi9 hatlrlamlyorum."

Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "$unu vine okuyaylm. DOn zatlalinize arz edildi

komutamm. Kadlkay Imam-Hatip Lisesinde 1,5 senedir ugra�lyoruz. Bunlann ne �ekilde derse

girip 91kaeagl vine botOn bu ugra�malara ragmen devlet taraflndan garevlendirilmi� devletin

memuru, devletten maa� ahyor ama irtiea yanhsl faaliyetlere gaz yuman yanetim vine tekrar

ortaya ba�ladl komutamm ve benzeri irtieai tehlike ile ilgili herhangi bir konu�ma ge9ti miT

Tamk Mehmet Ali Alta�: "Efendim 0 konuyla ilgili hi9bir konu�ma hatlrlamlyorum."

Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Peki i9 tehditle ilgili, PKK ve benzeri orgOtlerle ilgili

bir konu�ma ge9ti mi? Sadece i9 tehdit olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo konu�uldu. 19

tehditle ilgili PKK ile ilgili gOndem olu�tu mu? Onu hatlrhyor musunuzT

Tamk Mehmet Ali Alta�: "Detay olarak 0 �ekilde hatlrlamlyorum ama ben gorevim itibari

ile harekat ba�kanhglnda garevli oldugum i9in benim seminer boyunea odaklandlglm konu

malum Olkeye yaprlaeak olan bir muharebede var ise ortaya 91kacak ise ihtiya9lar. Atlyorum

Ordunun elinde bulunan silahln harieinde veyahut da te9hizatln harieinde bir ihtiya9 91kaeaksa

bu harekatta onlarla ilgili. Zaten bir Ordu seminer sonunda bir sonu9 raporu yaylnhyor ama onun

konu�ma igerisinde, seminer igerisinde nasI I cereyan ettigine mO�ahit olmak maksadlyla ben

oradaydlm. Dolaylsl ile bu bahsettiginiz konular benim odaklandlglm konu dl�lnda oldugu i9in 0

�ekildeki konu�malar var idi ise de hatlrlamlyorum."

Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Kapam� konu�maslnl dinlediniz mi seminerin

kapam� konu�masl komutamn yaptlgl?"

Tamk Mehmet Ali Alta�: "Hatlrlamlyorum. Onu da hatlrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kam: "Bir oneeki tamga soru sormak isteyen vardl?"

Sanlk Ahmet Yavuz mOdafii Av. Selim Yavuz: "Sayln Vahit Aydogan �imdi siz MEBS

temsileisi olarak katlldlglnlz i9in size soruyorum. Plan seminerinde muhabere vasltasl olarak

yani MEBS eki sunulurken muhabere vasltasl olarak Tasmus sistemine i1i�kin herhangi bir

sunum, arz veya bir a91klama gibi bir �ey konu�uldu mu?"

Mahkeme Ba�kam: "A9abiliyor muyuz mikrofonu?"

Tanlk Vahit Aydogan: "Hatlrladlglm kadan ile Tasmus ile ilgili bir �ema gosterildi."

Sanlk Ahmet Yavuz mOdafii Av. Selim Yavuz: "Efendim bu �u a91dan anemli. $imdi

iddianamedeki iddia �u. Plan seminerinde balyoz darbe plam ortOIO olarak tartl�llml trr deniliyor.

Biraz once Kemal GonOlda� dedi ki balyoz darbe planlnda radyo muhab vasltasl 0 rak

gosterilmi�. 0 halde madem plan seminerinde Tasmus sistemi tartl�11 nasll olup da i9i de

radyo�nE<!IYoz plam bu seminerde artOIO olarak tartl�llml�tlr? Te kOr ederim."

Ie Ba�kam: "Buyurun Ali Rlza Bey."

!sJslmj samklar mOdafii Av. Ali Rlza Dizdar:

Istiyorum. zannedersem istihbarat9lydl."

/1' Oleyman Ta�: "Eve!."
/"
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Mahkeme Ba�kanl: "Evet Silleyman Ta�."

Bir klslm sanlklar mildafii Av. Ali Rlza Dizdar: "Evet. Yani istihbarat nedir?"

Tamk SUleyman Ta�: "$imdi istihbarat<;:1 demeyelim. Ben 3 sene oraya atanml�, 3 sene

lojistik<;:i1ikten oraya ge<;:tim."

Bir klslm samklar mildafii Av. Ali Rlza Dizdar: "Evet gilzel ama."

Tamk Silleyman Ta�: "lstihbarat<;:1 dil�man, hava, arazi bu 3 konuda bilgi toplayan

degerlendirme yapan �eydir."

Bir klslm samklar mildafii Av. Ali Rlza Dizdar: "Bilgi toplayan yani 0 3 sene orada

uzmanla�tlnlz hemen hemen istihbarati konularda."

Tanlk Silleyman Ta�: "Uzmanla�ml� saymlyorum kendimi."

Bir klslm samklar mildafii Av. Ali Rlza Dizdar: "Peki saymasamz bile eger oradaki

seminer, 0 oyun yani en aykln oyunun i<;:inde sizin Hilkilmete kar�l, Meclise kar�1 bir darbe ile

ilgili ozel bir <;:ah�maYI hissedebilme olanaglmz."

Tamk Silleyman Ta�: "Kesinlikle hissederdim."

Bir klslm samklar mildafii Av. Ali Rlza Dizdar: "Te�ekkilr ederim."

Mahkeme Ba�kam: "Peki sizin orada katlldlglnlz seminerde Mehmet Ali Bey tamaml bir

salonda ml ge<;:ti? Yani ba�ka salonlarda toplantllar yaplldl ml bu konuda bilginiz var ml?"

Tamk Mehmet Ali Alta�: "HaYlr bize tahsis edilen bir yer vardl, bir salonda biltiln �ey

orada cereyan etti."

Mahkeme Ba�kam: "1. samga da aym �eyi sorduk veya 2. samga da. $imdi bir Silha

Tanyeri sizin imzanlz var burada da �imdi onilmilzde de var. Mesela 2. Kolordu Komutanhgmda

159 nolu oda. 5. Kolordu Komutanhglna 157 nolu. Bu oda tahsisleri ne anlama geliyor onu biz

merak ettik. Ya bu �eyi yanh� anlamaym yani."

Samk Silha Tanyeri: "Yok yok. HaYIr."

Mahkeme Ba�kam: "Biz bakm iddianame ilzerinden gidiyoruz. Iddianame o. Yani

iddianamede de oyle bir emare seziliyor. Yani a<;:lklama getirilse iyi olur."

Sanlk Silha Tanyeri: "$imdi efendim hatlrlayacak olursanlz. Tanju Poshor. Tamk Tanju

Poshor'a."

Mahkeme Ba�kam: "Belki soylemi�tir duru�mada ama benim olmadlglm bir zaman olabilir

hatlrlayamadlm ben �imdi."

Sanlk Silha Tanyeri: "Tamk olan Tanju Poshor'a da ben bu soruyu sordum. l;ilnkil Tanju

Poshor."

Mahkeme Ba�kam: "0 duru�mada da ben YOktum."

Sanlk Silha Tanyeri: ''Tamam ben onu. $imdi ona bizzat sordum. Bu odalar ne maksatla

hazlrlanml�tlr diye? Onun da ifadesi kaYltlarda vardlr."

Mahkeme Ba�kanl: "I�te <;:Iklnca okuyacaglz daha okuyamadlm onlan."

Samk Silha Tanyeri: "Kolordulara geldiklerinde seminere hazlrhklannl yapabilsinler.

E�yalanm orada muhafaza etsinler. Son kontrollerini yapabilme maksadlyla yani onlara tahsis

edilmi�, aslmda kolordu komutanl ve mahiyetine tahsis edilmi� birer oda. Bunlarda yine sordum.

Dikkatim daglhyor pardon. Bunlara, tamga yine sordum. Bu odalarda herhangi bir <;:ah�ma

yapildl ml diye? Onunda ifadesi �u; haylr sadece seminere hazlrhk i<;:in son hazlrhklanm yaptllar

diye bir �ey yapt!. Yani klsacasl bu salonlar seminer icra salonlan degil, birer yardimci toplanma

salonlan. l;ilnkil kolordu komutam ve mahiyeti geliyorlar seminer oncesinde kolordu komutanl

geldi oturacak yeri bile yok. Mahiyetinin de yok. Onlar 0 odalarda toplanlyorl �Iar

herkes ha rhklannl tamamladl ml? Tamamlad!. Peki <;:antalanmlzl yalanmlzl bur da

blrakahm. e da seminerden soma arkada�lar yann konular � ardlr. Bunlarla ilgili on

<;:all�ma IZ �unlardlr gibi. Yani bir nevi dinlenme ve �ey odasly ani."

me BaliKanl: "Gelen birliklerin toplanma odasl gibi."

�S&hafanyeri: "Evet evet. Onlara tahsis edilir. Amalburada."

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

Sanlk SOha Tanyeri: "Burada herhangi bir."

Mahkeme Ba�kam: "Geldiginizde e�yalanmzl da oraya blraklyorsunuz."

Samk SOha Tanyeri: "Evet. Bu maksatla tahsis edilmi�tir odalar."

Mahkeme Ba�kam: "Tamam. �OkrO Bey buyurun. Size de daha soma."

Samk �OkrO Sanl�lk: "Efendim aym gorevi bende 1. Ordu Harekat Ba�kanhgl yaptlm.

Genelkurmayda da 6 sene Ost dOzey komutanlarla bOtOn ordulann plan seminerlerine gozlemci

olarak katlldlm. Her ordu karargahlnda boyle bir oda tahsis edilir. Bir ozel durum daha var.

Mesela terti edecek slraslnda olan komutan arkada�lar olabilir. Ost rOtbeye. Genelkurmay

Ba�kam ve Kuwet Komutanlan geliyor. 0 gOnkO geli�en duruma gore ozel bir gorev veriyor

mesela, Genelkurmay Ba�kanl terti slraslndaki bir albaya. Onun bir hazlrhglnln yapllmasl lazlm.

Ak�amOsto veyahut da ogleden sonraki bir periyot i�risinde. Dolaylslyla ertesi gOn onun

takdimini yapacak. Dolaylslyla boyle odalara her zaman bir ihtiya9 vardlr. Benim donemimde de

bu yaplldl. Ve butOn ordularda bu yaplhyor. Yani ozel bir maksatla yapllml� bir yer degildir. Biraz

ewel arkada�lmlzln a91kladlgl gibi 9ah�malann, malzemelerin ortaya konmasl amaclyla yapllan

bir yerdir. Ozel bir statO olarak bir durum soz konusu da degildir. Qah�malann tamaml plan

tatbikat salonu veyahut da seminer salonu igerisinde yaplhr. Ayn bir yerde 9ah�ma soz konusu

degildir. Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kam: "Peki buyurun."

Samk Qetin Dogan: "Arkada�lanmlz yeteri a91khkta konuya degindiler. Yalmz ben bir tek

nokta ilave edecegim. Seminerin icra edildigi salon komutan aynldlktan, seminer bittikten,

oturum sona erdikten soma arkada�lar dl�an 91kar ve kilitlenir. Yani oraya seminer odaslnda

seminer �eyi emniyet altina ahnlr. GOvenlik altlna. Qah�ma 90nkO, ertesi gOnle ilgili faaliyetle

ilgili 9ah�ma yapllacaksa i1ave bazl �eyler gelecekse 0 gOnkO konu�malarla ilgili bazl bir 1�lk

alml�larsa onlan odalannda yapabilirler bir sOre. Bunu ama herkes, her kolordu kendi i�risinde

yapar. Onun dl�lnda ba�ka bir 9ah�ma yapllmaz. Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki. Buyurun SOha Bey."

Samk SOha Tanyeri: "�imdi 90k ufak bir aynntl ama bu soruyu niye bana sordugunuzu

tekrar ogrenebilir miyim?"

Mahkeme Ba�kam: "Bu salon tahsisleri ile ilgili 91ktl da sizin imzamza a91Iml�. 0 yOzden."

Samk SOha Tanyeri: "Peki orada ba�ka hangi imzalar var?"

Mahkeme Ba�kam: "Tannsevdi ve Tuncay imzalan var."

Samk SOha Tanyeri: "Ba�ka."

Mahkeme Ba�kam: "3 imza a91Iml�."

Samk SOha Tanyeri: "Gondermeye yetkili mesajla gonderme yetkili. Ben gondermeye

yetkili ki�i degilim."

Mahkeme Ba�kam: "Burada Harekat Ba�kanhglndan, Karargah Komutanhglna, MEBS

Ba�kanhglna Genel Sekreterligine demi� yazan Bayram Tannsevdi demi�. Sonu9 klsml da sizin.

Ama."

Sanlk SOha Tanyeri: "Kimk mi efendim 0, kimk mi mesaj ml?"

Mahkeme Ba�kam: "Kimk. Karargah 19i MOtalaa kagldl."

Samk SOha Tanyeri: "Tamam peki te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kam: "Yani sizin adlnlza a911ml� ama imza fotokopisi de yok."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ben mesaj formu dediginiz i9in tereddOde do��n �ey
yaptlm."

M

...

...

e Ba�kanl: "Yok yok sizin imzamz bulundugu i9in

e olsa imzamz yok. Sadece blogu a91Iml�. 0 anlamda

� -"
�eri: "Evet. TesekkOr ederim."

dim az once de yalmz

ani biliyorsunuz diVe size
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Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk Ahmet Yavuz: "Efendim kafanlzdaki bu problemi gidermek maksadl ile 1. Ordu

Komutanhgma bir soru sorabilir misiniz? Klasik olarak bir plan seminer veya harp oyununda

hangi salonlar hangi birliklere ne maksatla tahsis edilirler? COnkO ben 4 yll 1. Ordu da Tugay

Komutanhgl yaptlm. 4 yllda a�agl yukan aYni tarihlerde plan seminerlerine katlldlm. 4 yllda da

aYni �eklide tek bir salonda plan semineri icra edildi. 4. yllda depremdi seminerin bir bolOmO

depreme hastl. Ona siviller katlldl belediye ba�kanl ve vali de katlldl."

Mahkeme Ba�kanl: "1l?lkara."

Sanlk Ahmet Yavuz: "HaYlr ondan sonraki ic;in soyIOyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "0 ba�ka."

Sanlk Ahmet Yavuz: "2005 ic;in soylOyorum. Seminer salonlannm bulundugu koridorda

girdiginiz zaman ilk oda a�agl yukan, kolordu komutanlan ic;in bir dinlenme ve c;ay ic;me yeri,

ic;inde bir asker hizmet eder. Ikinci oda tomgeneral ve tuggeneral seviyesindekiler ic;in bir odadlr.

Oc;OncO odaya gittiginiz zaman orasl 165 ki�i1ik al?agl yukan bir mevcudu alabilecek. Ondan

sonra da birkac; tane kOC;Ok oda vardl. Yani kOC;Ok oda dedigim bir seminer salonun al?agl yukan

en fazla 4'te 1'i bOyOklOgOnde birkac; tane oda vardlr. Bu odalarda da birer iki�er tane bilgisayar

bulunur. Bu bilgisayarlan da hem Ordu Karargahl tahsis eder ve ba�ma da bir tane ki�i verebilir.

Ya da biz kendimiz eger bir takdimimiz varsa, Ozerinde c;ah�acaksak orada bilgisayarci birilerini

getirebiliriz. Ya da bir proje subayl onunla ilgilenebilir. Hatta yanh� hatlrlamlyorsam 5.

Kolordunun karargahmdan da bir subay gelip 0 salonda kalml�tl. Herhangi bir �ey olursa

yazmak dOzeltmek maksadlyla."

Mahkeme Ba�kanl: "Sekretarya hizmeti yapmak ic;in."

Sanlk Ahmet Yavuz: "Sekretarya hizmetleri yapmak maksadlyla. Ben bu kapsamda

mOsaade ederseniz Saym Tanlgl da bir soru sormak istiyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Benim kendi adlma bununla i1gili yani bilgi almak istedim. 0

aydmlandlm 0 konuda."

Sanlk Ahmet Yavuz: "Evet aydmlanmadlysanlz eger benim sizden istirhamlm 1. Ordu

Komutanhgma bir yazl yazarak."

Mahkeme Ba�kanl: "Yok yok yani niye yaplldlgl gayet uygun bir aC;lklama."

Sanlk Ahmet Yavuz: "Evet. Evet. Bir de �unu ifade etmek istiyorum. Sayln Tanlk 2 gOn

veya 3 gOn �eklinde bir ifade kullandl. $unu sormak istiyorum. Acaba genelde bir seminere

katllanlar toplu gider gelirler. OtobOs biletlerini birlikte ahrlar. Acaba hatlrhyorlar ml? Birlikte

geldigi insanlarla birlikte mi gitti yoksa, ayn ml gitti? Oyle bir �ey hatlrhyorlar miT

Mahkeme Ba�kanl: "Kara Kuvvetleri Heyeti olarak birlikte mi gelip gittiniz?"

Tanlk Mehmet Ali Alta�: "Birlikte geldik. SOleyman Albaylm, Vahit Albaylm hep

birlikteydik. Kurye uc;agl ile gidip geldik. Tahsis edilen bir kurye uc;agl vardl. Onunla gidip geldik."

Mahkeme Ba�kanl: "0 zaman yani 3 gOn olarak. Yani 3 gOn orada kalml�slnlz ama

hat I rlayam Iyorsunuz."

Tanlk Mehmet Ali Alta�: "Net hatlrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "En azmdan (bir kelime anla�llamadl.) 3 gOn. Hatta daha sonra hafta

sonu da kahn denmi� ama kaldlnlz ml, kalmadmlz ml onu bilemiyoruz yani? Peki."

Sanlk Ahmet Yavuz: "Ba�kanlm belki bir �eyi daha ilave etmemde fayda var. Konu daha

rahat anla�llsm diye."

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

Samk Ahmet Yavuz: "Anlayamadlm bir �ey mi var?"

a�kanl: "MOsaade ederseniz kendini ifade etsin A�et Yavuz mOsaade ed1' ."
. Ahmet Yavuz: "$imdi her generalin bir tane emir sub I vardlr efendim. Onlar da

bu�Ionda gtururlar bu seminer odalanna girmezler b nlar. DI�anda komuta Ian

��bir-erT\lrverirlerse onlan yaparlar,"
'// ..�
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Mahkeme Ba�kanl: "Gizlilik dereceli oldugu i9in gorevliler dl�mdakiler ahnmlyorlar. Emir

subayl da olsa. "

Sanlk Ahmet Yavuz: "Evet. Evet degil. Birde seminerin bOtOn bu odalann bulundugu

koridorda koridorda yani bizati koridorda 9ay servisleri yaplhr. Yani birka9 tane masa vardlr.

Generallerin odasmm i9inde 0 salonlar i9in digerleri i9inde biz de mesela gidip koridorda 9ay

igeriz yani orada bazl ikram malzemeleri de olur. Ortaya 9lkartildlgmda. Devam etliginiz zaman

da yemek salonlan vardlr. Bu seminerlere gidenler eger yukanda bir arkada�1 falan filan yoksa,

sadece oralara giderler orada 9ah�lrlar ve donerler. Te�ekkOr ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Kalacak yer yok ba�ka yani."

Sanlk Ahmet Yavuz: "Yoktur haylr yoktur."

Mahkeme Ba�kanl: "Dinlenecegi yer. Makam odasl yok. Birliginden dl�anda."

Sanlk Ahmet Yavuz: "Yoktur evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam ben kendi adlma niye tahsis edildigi konusu anladlm yani.

Buyurun."

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

Mahkeme Ba�kanl: "Bilemiyorum yani. Hani girmezler degil gizli oldugu i9in mi? Ya gizlilik

dl�a kar�1 degil askeri konulara ilgilidir. Belki girenlerin bilebilecegi bir konudur. Orada ne

konu�uldugu ses kasetlerinde var. Yani onu yanh� degerlendirme olarak dO�Onmeyin KOr�at

Bey. Buyurun."

Sanlk Dursun Cigek: "Saym Ba�kanlm tabi bu konuda maddi gergegi bulmanln diger bir

yontemi eger tadilat yapllmadlysa. Naip Hakim veya �ahsmlzm burada bir ke�if karan almasl

mOmkOndOr. DolaYlslyla anlatllanlar degil yerinde bunu gorebilirsiniz. 1. Ordu Istanbul'da hem

de 1. Ordunun bir misaflri olursunuz bunu teklif ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki sag 01. Evet Hasan Karagoz'O alahm. Siz buyurun yan tarafta

bekleyebilirsiniz Mehmet Ali Bey. Te�ekkOr ederiz. Aydm bey yanh� �ey yaptlk. Cevdet Kurnaz.

Cevdet Bey'i alacaglz. Sabah da demi�tim okudugum slraya gore alacaglz diye. Sira da kaydl

burada. Mehmet Ali Bey sizin soy isminiz sonu9 raporuna Akta� olarak yazllml�."

Tanlk Mehmet Ali Alta�: "Alta� efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Alta�. Ilk gOnde dediniz Pe�embe gOnO geldiginizde ben Alta�'lm

diye. Gelen cevabi yazlda da 0 konuya deginildi. Genelkurmaydan gelen cevabi yazlda Mehmet

Ali Akta� isminde bir personelimiz yoktur. Ancak Mehmet Ali Alta� vardlr. 0 da �urada

oturmaktadlr diye bir cevap geldi. 0 yanh�hk bu Genelkurmay Sonu9 Raporundaki bir hart

hatasmdan kaynaklanlyor. Bu ki�i sizsiniz bunda tereddot kalmaml� oluyor."

Tanlk Mehmet Ali Alta�: "Efendim ben Genelkurmay'da gorevli degildim."

Mahkeme Ba�kanl: "Yok yok Genelkurmaydan sorduk biz isimleri yani tom birka9 birlik

oldugu i9in. Orada da yani buraya Genelkurmay Sonu9 Raporunda isminiz hatah yazllml�. Soy

isminiz. Peki Tanlk Cevdet Kurnaz. Mehmet Ali oglu, MOnevver'den olma Uzunyazl 03.02.1951

dogumlu Amasya iii Merzifon ilgesi Uzunyazl nOfusuna kaYlth."

Tanlk Cevdet Kurnaz: "Evet efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Size ula�abilecegimiz bir adres soyler misiniz?"

Tanlk Cevdet Kurnaz: "Turan GOne� Bulvan, 634 Sokak 2/3 Oranl Ankara."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet. Buyurun. $imdi siz de 5-7 Mart 2003 1. Ordu plan seminerinde

Hava Kuvvetleri Komutanllgl Gozlemcisi olarak katllml�slnlz. Iddianamede bu seminerde askeri

bir mOdahaIe 'n ya da darbenin provasl yaplldlgl, 0 yonde konu�malar yapll I dia e .. or.

Bu nedenle . n de semineri izleyen bir gozlemci olarak tanlk slfatly ainlenmenize k rar

verildi. ozlemcilerinden bir ki�i hakkmda da Cumhuriyet Savclh v I dava a9maYI uy un

b da dikkate almarak kendinizi sorumluluk altma alabilecek b' soruya cevap verm me

ldesi
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tamm1i?t1k daha Once. Samklann bin;:ogu da burada. Akrabahk bagl olan var ml aralannda

sizinle?"

Tamk Cevdet Kurnaz: "Yok efendim. Bir arkadai?ln soy isim benzerligi var. ancak

herhangi bir tanli?lkllglmlz yok."

Mahkeme Bai?kanl: "Peki aramzda husumet olan var ml?"

Tamk Cevdet Kurnaz: "HaYlr efendim."

Mahkeme Bai?kam: "Yok. Peki bu kapsamda bir engel haliniz olmadlgl anlai?llIyor. Yemin

yaptlnlacakslnlz. Gozlemci oldugunuz i�in beyanlanmz Mahkeme taraflndan Iehe veya aleyhe

delil olarak allnabilir. Bu nedenle dogruyu soylemeniz onemlidir. Bildiginizi dosdogru

soyleyeceginize namusunuz ve vicdanlnlz adma yemin eder misiniz?"

Tamk Cevdet Kurnaz: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdamm uzerine

yemin ederim."

Mahkeme Bai?kam: "Peki. Bu semineri herhalde 3 gun boyunca izlediniz."

Tamk Cevdet Kurnaz: "Evet efendim."

Mahkeme Bai?kam: "Genelkurmay Sonu� Raporuna yazllmli? Daha once de 0 tarihte

tuggeneral rutbesindeymii?siniz. Herhalde bir�k seminere katilmli?Slmz. Sira d1i?1 bir i?ey

izlediniz mi, yoksa rutin bir askeri bir seminer miydi? Ne dUi?unuyorsunuz ya da ne

hatlrllyorsunuz?"

Tamk Cevdet Kurnaz: "Efendim ben ilk defa Kara Kuwetleri seviyesinde veya 1. Ordu

seviyesinde, ordu seviyesinde bir seminere ilk defa katlldlm. Herhangi bir anormal durum da

izlemedim."

Mahkeme Bai?kam: "Siz sonu� raporu duzenlemediniz herhalde bununla ilgili olarak Hava

Kuvvetleri oldugu i�in."

Tamk Cevdet Kurnaz: "Efendim evet Hava Kuvvetleriyle ilgili herhangi bir konu

gorui?ulmedigi i�in sonu� raporu duzenlemedim. C;:ok buyuk ihtimalle oyle zannediyorum.

Duzenlemedim ve ust makamlara i?ifai olarak bilgi arz ettim."

Mahkeme Bai?kam: "0 tarihte Hava Kuvvetlerinde mi gorevliydiniz? Merkez de mi?"

Tamk Cevdet Kurnaz: "Evet efendim. Hava Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire

Bai?kamydlm."

Mahkeme Bai?kanl: "Soru sormak isteyen varsa. Bazl aynntllan arkadai?lar soracak

onlara blraklyorum."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Gozlemci heyete olarak sadece bir kii?i mi

gorevlendirildiniz, yoksa birden fazla kii?i gorevlendirildi de katllmayan oldu mu?"

Tamk Cevdet Kurnaz: "Efendim yamlmlyorsam bir arkadai?lm daha vardl. Tatbikatlar

$ube Muduru Cevat soyadlnl tam olarak hatlr/ayamadlm. Yazglh olabilir. Bu arkadai?lm da aym

bai?kanllkta gorevliydik. 0 tatbikatlar i?ube muduruydu. Ben de komuta kontrol daire bai?kam

gorevlendirmii?ti."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Siz kontrol daire bai?kanl sifatlyia katlldlnlz degil mi?"

Tamk Cevdet Kurnaz: "Hava Kuvvetleri Temsilcisi olarak katlldlm ben efendim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Hava Kuvvetleri Komutanllgl Komuta Kontrol Daire

Bai?kanlydlnlz degil mi 0 tarihte?"

Tamk Cevdet Kurnaz: "Evet efendim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$ifai olarak bu gozlem sonucunu kime arz etti . ."

Tamk Cevdet Kurnaz: "Harekat Bai?kam ve Kurmay Bai?kanlna, Hava vvetleri KUl)1lay

Bai?kanlna."

"Ae)iakim Ali Efendi Peksak: "Evet. Seminerin ka� gun siirdiigii
Ik Cevdet Kurnaz: "Yamlmlyorsam 3 giindu efendim."

/1 ,Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "3 gune de arallkslz olarak katl

/ /r:::::1an1k Cevdet Kurnaz: "Evet arallkslz katlldlm."
�'
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Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Konulan hatlrhyor musunuz?"

Tanlk Cevdet Kurnaz: "Efendim konulan hatlrladlglm kadanyla senaryo okundu. Ondan

sonra <;:etin Dogan generalim slraslyla tOm birlik komutanlanna seviyelerine gore sorular

yoneltti. Bu arkadaljllanmlz da cevaplan kendilerine arz ettiler."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam Baljlkanlm."

Mahkeme Baljlkanl: "Buyurun Ali Fahir Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Ali Fahir Kayacan: "Sanlgln Sayln Tanlga klsa birkay sorum

olacak. Oncelikle hem bu seminerle ilgili bir de tabi benim bir mOvekkilimle i1gili ayn ozel bir konu

var. $imdi bu seminere efendim siz Hava Kuvvetleri Gozlemcisi olarak katlldlnlz. Bunu 1.

Ordudan yani sizin isminiz Hava Kuvvetlerine bildirilip ljlunlar veya tuggeneral Cevdet Kurnaz

gozlemci olarak davet edilmiljltir ljleklinde mi, yoksa Hava Kuvvetleri Komutanhgl taraflndan bir

gorevlendirme, gozlemci olarak gorevlendirme ljleklinde mi siz katlldlnlz?"

Tanlk Cevdet Kurnaz: "Efendim tamamen Hava Kuvvetleri Komutanhgl taraflndan ben

gozlemci olarak gorevlendirildim."

Bir klslm sanlklar mOdafii Ali Fahir Kayacan: "Evet. Seminerde katlldlglnlz seminerde

havaci olmanlz nedeniyle ozellikle oraj hava harekat plan I ljleklinde bir plan gorOljlOldOgOnO

hatlrhyor musunuz?"

Tanlk Cevdet Kurnaz: "HaYlr efendim konuljlulmadl. Konuljluisaydi muhakkak hatlrlardlm."

Bir klslm sanlklar mOdafii Ali Fahir Kayacan: "Yani yOnkO havaci oldugunuz iyin ozellikle

sordum. Peki suga ljleklinde bir plan."

Tanlk Cevdet Kurnaz: "HaYlr efendim onu da duymadlm. Baslndan duydum. Ben bu iki

kelimeyi de."

Bir klslm sanlklar mOdafii Ali Fahir Kayacan: "$imdi efendim yine iddianamede yer alan

iddia nedeniyle sormak durumundaylm. Ashnda 0 iddia sehven yapllmlljl bence de. Yani botOn

sanlklar 3. Iddianame iyin seminere katllmlljl gibi bir ibare var orada. 0 nedenle buru sormak

zorundaylz. Seminer salonunda, seminer salonun dlljllnda koridorlarda, yemek salonunda

ozellikle 3. davada benim mOvekkilim olan yani slraslyla Korcan PulatsO, Ziya GOler, Rldvan

UlugOler ve 0 tarihlerde henOz Hava Harp Akademisi ogrenci olan yOzbaljll rotbesindeki Cenk

Hatunoglu'na veya baljlka herhangi bir havaci personele rastladlnlz ml?"

Tanlk Cevdet Kurnaz: "HaYlr efendim orada 3 tane havaci vardl. Biraz once belirttigim.

Cevat Albay, FOze Os Komutanhglndan gelen bir binbaljllydl herhalde bir arkadaljl vardl. 0 da

kendisiyle ilgili brifingi arz etti. Bir de ben vardlm. Baljlka herhangi bir havcl yoktu."

Bir klslm sanlklar mOdafii Ali Fahir Kayacan: "Birde efendim bir mOvekkilim ile ozel, yani

bende sonradan ogrendim yOnkO biz yOnkO bununla i1gili belgeleri sunduk. Ziya GOler'le ilgili

mOvekkilierimden efendim 3-8 $ubat 2003 tarihleri araslnda Uludag klljl egitim merkezi veya

kamplnda Ziya GOler ile beraber miydiniz? Hatlrhyor musunuz?"

Tanlk Cevdet Kurnaz: "Efendim tarihi tam hatlrlamlyorum. Ancak 2002 ylh sonu veya

2003 ylh baljll olabilir. <;:OnkO ben 2002 ylhnda Hava Kuvvetlerine atandlm. Ondan once Os

komutanhgl yaptlglm iyin herhangi bir izin de yapmadlm. 2003 YIII sonunda da zaten emekli

oldum. 2002 ylh sonu veya 2003 ylh baljll klljl aylan olabilir. Ziya GOler generalle Uludag'da

beraberdik."

Bir klslm sanlklar mOdafii Ali Fahir Kayacan: "Peki Ziya GOler generalle beraber

oldugunuz, tam olarak hatlrlayamadlnlz tarihlerde diyelim. Aynl donem iyinde orada tatil

yaptlglnlz gOnlerde. Birlikte Ziya GOler'le birlikte Bursa Ulaljltlrma Okulunu ziyar iniz mi?"

Tanlk Cevdet Kurnaz: "Evet efendim. Zaten genel olarak Bursa'ya . Igimizde Ulaljltl

Okuluna a�lanmlzl blraktr, oradan toplu vasltalarla yukan ylkardl itiminde de ugr.
DonOljlO� de ugradlk efendim. Bir yemek yedigimizi hatlrhyorum. Ev ."

. klslm sanlklar mOdafii Ali Fahir Kayacan: "Ulaljltlrma Okul

�"'3;yarettJ:h..e.
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Tanlk Cevdet Kurnaz: "Evet tabi tabi."

Bir klslm sanlklar mudafii Ali Fahir Kayaean: "Orada bir defter, ziyarete;i defteri veya ani

defteri gibi bir deftere yazllma i?eklinde bir uygulama var ml? Hatlrladlglnlz kadanyla."

Tanlk Cevdet Kurnaz: "Yani tam olarak hatlrlamlyorum ama buton birlikleri

ziyaretlerimizde biz ani defterlerini imzalanz. Eger boyle bir i?ey varsa zaten onlar ani

defterlerinde imzamlz meveuttur."

Bir klslm sanlklar mudafii Ali Fahir Kayaean: "Tei?ekkur ediyorum efendim."

Sanlk <;::etin Dogan: "Hoi? geldin Cevdetcim."

Tanlk Cevdet Kurnaz: "Sagolun."

Sanlk <;::etin Dogan: "iki soru soraeaglm e;ok klsa. Buradaki seminerde konui?malan ben

sevk, idare ettim. Ae;IIIi? konui?masl, kapanli? konui?masl ve konui?ma esnaslnda bir serbest

tart1i?ma ortamlnda ml idi, yoksa bir metinden okuyarak ben bu tartli?malan yonettim? Yani

konui?malanm bir metne bagII olarak mlydl, yoksa serbest tartli?ma, bir beyin flrtlnasl i?eklinde

miydi?"

Tanlk Cevdet Kurnaz: "Efendim benim bu seminerde dikkatimi e;eken hususlardan bir

tanesi sizin ae;llIi? konui?manlzda herkesin rahatllkla konui?malannl ifade edebileeegi ve daha

oneeki plan veya harp oyunlannda oldugu gibi provalan yapl1mli? bir toplantl olmamasl

gerektigini belirttiniz. Bu benim e;ok dikkatini e;ekmii?ti. Zaten konui?malarda da bCltun birlik

komutanlanna dikkat ettigim kadanyla e;ok rahat bir ortamda herkes kendi fikrini soyledigini tespit

ettim."

Sanlk <;::etin Dogan: "Tamam tei?ekkur ederim. Ikinei sorum. Burada seminerde hava

konulan tabi gorui?medik. Ama sanlyorum ki hatlrladlglm kadanyla tabi yai?lmlz 70'i gee;mii?

Sizin bu seminere bir hava boyutunu gozlemei olarak katkl musaadeniz. Benden musaade

istediniz anlmslyorum ve burada bir konui?ma yaptlnlz. Konunun seminerde gorui?ulen konuda

ae;lkllk kazandlrmasl, 1i?lk tutmasl baklmlndan aeaba 0 konui?manlzdan klrlntllar akllnlzda var

ml, bunlan soyleyebilir misiniz? "

Tanlk Cevdet Kurnaz: "Efendim kelimesi kelimesine hatlrlamam mumkun degil aneak ben

orada Hava Kuvvetleri temsileisi olarak degil tamamen i?ahsi gorui?lerimi iletmii?tim. Iki konuya

degindigimi hatlrllyorum. Bir tanesi Kuzey Irak'a yapllaeak harekatta bir klslm 1. Ordu Birlikleri

zannediyorum. Kara Kuvvetleri olarak Kuzey Irak'a intikal edeeekierdi. Ben i?unu demii?tim. $u

mealde bir konui?maydl herhalde; eger siz Amerika'ya ragmen oraya giriyorsanlz. Bu gueu gue;

az. Amerika ile beraber giriyorsanlz bu gue; e;ok. Siz genelde Yunanistan'a kari?1 konui?lanmaniz

gerekir diye bir harekat i?eyi olmui?tu. Konui?mam. Bir de toplumsal olaylara mudahale genelde

gene; arkadai?lar taraflndan yapllaeaktlr. Yani boluk seviyesi ve tabur seviyesi, birlik komutanlan

mudahale edeeekierdir. Dolaylslyla bu arkadai?lann e;ok iyi yetii?tirilmesi gerekir. Attig In I vuran

degil, tankln uzerine e;lktlgl zaman durui?uyla, konui?maslyla, uslubuyla topluluklan

durdurabileeek seviyede gene; arkadai?lanmlzln yetii?tirilmesi gerekir. Bu bir nizami harekat

degildir. Kari?lda kimin dUi?man oldugu belli degildir. Cephe yoktur. Onun ie;in yapllaeak hatalar

nesiller boyu devam edeeektir. Bugun gee;mii?te yapllan bir ermeni teheir olaylnln eezasl bugun.

Teheirin anlamlnl bilmeyen nesillerden sorulmaktadlr. Bu nedenle gene; arkadai?lanmln psikolojik

olarak da daha iyi yetii?tirilmesi ve toplumsal olaylara mudahale eden insanlann e;ok biline;li

olmasl gerektigi i?eklinde bir konui?maydl herhalde efendim."

Sanlk <;::etin Dogan: "Tei?ekkur ederim. Anlmsadlm ben de. Aynl z

Yunanistan'a kari?1 da hava gueunun kullanllmaslyla i1gili bir i?eyler soyledi' IZ."

k �de� Kurnaz: "�vet efendim. Bir. ��g�rl�ndir yapllm1i?tl he�.h Id.e
yanllmly�m. Bu gue; mukayeseslnde Hava Kuvvetlen goz onun . �ulundurulmadan blr gu�

�esiydi, bir kolordu komutanlmlz yapmli?tl. Ben de i?unu d Ii?tlm. Eger Hava Kuvv tlen
�1'l-9Uci.inu gue; mukayesesinde kullanmazsanlz. Mu akkak sizin zafiyelj/liz rtaya

e::::�- �.
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�Ikacaktlr. Karlil taraf �OnkO gOcOnO Hava Kuvvetleri olarak da kullanarak yapacak lieklinde idi.

Yani karaci bir�ok arkadalilmm da belki 0 �izelgeyi bilmemesinden kaynaklanan bir hadiseydi."

Sanlk C;:etin Dogan: "TeliekkOr ederim. Baglantlh soru liu; toplumsal olaylara karlil iyi

yetilitirilmesi gerektigini soylediniz. Yani bu bOyle bir sOZ alm1litmlz. Ve bu �er�evede de

herhalde senaryoda ortaya konan bir geri bCllge emniyetinde meydana gelen gerek bOIOcO,

gerekse irticai ayaklanmalara karlil toplumsa olaylar dedigimiz bu. BOyle bir olay mlydl, yoksa

hi� toplumsal olay olmadan bizim dogrudan dogruya balika tOrlO bir mOdahalemiz mi sOz

konusuydu?"

Tanlk Cevdet Kurnaz: "HaYlr efendim toplumsal olaylara karlil."

Sanlk C;:etin Dogan: "Evet."

Tanlk Cevdet Korkmaz: "toplumsal olaylara karlil silah kullanlmlnda �ok klskay

davranllmasl gerektigini vurgulamak istemilitim."

Sanlk C;:etin Dogan :'TeliekkOr ederim."

Tanlk Cevdet Kurnaz: "Yani mOdahale edecek gen� arkadalilann bu konuda �ok iyi

egitilmesi ve silah kullanmanln en son dOliOnOlecek bir hadise olmasl gerektigi, liahsi fikrim

olarak bunu sOylemilitim efendim."

Sanlk C;:etin Dogan: "TeliekkOr ederim."

Mahkeme Balikanl: "0 ses kayltlannda sizin ilk balita lieyden hatlrhyorum yani ses

kaYltlannda ge�iyor. 0 birka� konunun balih9 In I sOyleyince bende hatlrladlm 0 ses

kaYltlanndan. Hasan KaragOz siz balika soru sormak isteyen, buyurun."

Sanlk Ali Ihsan C;:uhadaroglu: "MOsaadeniz ile basit bir iki sorum var. Bu seminerde Hava

Kuvvetlerinin Yunanhlar taraflndan bir u�aglmlzl dOliOrmesi bunu beceremezlerse sizin kendi

u�glnlZI kendiniz dOliOrerek bir kaos yaratmasl konusunda herhangi bir sOz veya haince bir fikir

gOrOliOldO mO?"

Tanlk Cevdet Kurnaz: "Efendim lieyde ilk seminer a�lhrken Hava Kuvvetleri u�aglnln

Yunanistan taraflndan dOliOrOldOgO konusunda bir bilgi mevcuttu. Bunun yanlnda asker de

herhalde OldOrOIOyordu Yunanhlar taraflndan."

Sanlk Ali ihsan C;:uhadaroglu: "Hudutlar vard I. "

Tanlk Cevdet Kurnaz: "$imdi kendi u�aglmlzl dOliOrme yonOnde bir hadise olsa idi orada

ben ayaga kalkardlm herhalde. Ben silah kullanllmaslna dahi karlil �Ikan bir insan olarak hi�

konum olmadlgl halde kendi u�aglmlzl dOliOrmesini kesinlikle asia bunu kabul edemezdim

zaten."

Sanlk Ali Ihsan C;:uhadaroglu: "2. sorum; camilerimizi, kutsal mabetlerimizi bombalamak,

talilamak gibi bir eylem veya harekat konuliuldu mu?"

Tanlk Cevdet Kurnaz: "Hava Kuvvetleri taraflndan miT'

Sanlk Ali ihsan C;:uhadaroglu: "HaYlr seminerde."

Tanlk Cevdet Kurnaz: "HaYlr efendim."

Sanlk Ali ihsan C;:uhadaroglu: "Sagolun."

Sanlk Yal�1n ErgOI: "Komutanlm hOli geldiniz."

Tanlk Cevdet Kurnaz: "Sagolun."

Sanlk Yal�1n ErgOI: "Hava Kuvvetleri personeli olarak katllmanlzdan otOrO bu soruyu

soruyorum. Iddianameye gOre bir taklm Hava Kuvvetleri personelinin asayili ve kolluk gOrevleri

ile gOrevlendirildigi ve bunun da seminerde tartllilldlgl iddia ediliyor. Bandlrma'da" .. F-16

pilotunun Istanbul Deniz OtobOsO lliletmelerinden sorumlu olarak gOrev y cagl, Hava rp

Okulund bulunan bir kurmay albayln Hava Harp Akademisinde bulun 3 kurmay yOzbalil ve

binbalil . te Istanbul bOlgesinde ve diger bazl liehirlerde ahliver" merkezlerine el kona gl

sOyle' r. Siz bu seminerde Hava Kuvvetleri personelinin as ili ve kolluk hizmetleri ile

.. e endirildigini vebunun seminerde tart1li1ldlglna liahit oldunuz u?"
.-----------
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Tanlk Cevdet Kurnaz: "Boyle bir tartl�ma olmadl, ben duymadlm. Asia olmadl. Sadece

15. FUze Ost Komutanhgmdan brifinginde kendisine kendi emniyetini sagladlktan sonra artan bir

taklm veya bir bolOk seviyesindeki bir gUcUn slklyonetim komutanhgl emrine verilecegi �eklinde

bir ifade oldugunu zannediyorum. Bunun dl�lnda herhangi bir olay Hava Kuvvetleri ile i1gili bir

konu gee;:medi. Yani 2 konu 1- 15. FUze Ost Komutanhgl, digeri de ilk konu�mada bir F-16

uc;:agmm Yunanhlar tarafmdan dU�UrUlmesi hadisesi vardl."

Cumhuriyet Savclsl HUseyin Kaplan :"Seminerde diger tamklara da sorduk tabi. Gere;:ek,

o tarihte gorev yapan belediye ba�kanlanmn, okul mudUrlerinin isimleri verilerek tartl�ma yaplldl

ml? Mesela Sultanbeyli Belediye Ba�kam ve benzeri, OskUdar Belediye Ba�kam ve benzeri."

Tamk Cevdet Kurnaz: "Efendim bildigim kadan i1e bazl isimler vardl ancak ben 0 tarihte

isimlerin gere;:ek isimler mi yoksa herhangi bir sipirs olarak uydurma isimler mi oldugunu �ahsen

degerlendirmedim efendim."

Cumhuriyet Savclsl HUseyin Kaplan :"Gere;:ek isimler olsa idi, bilseydiniz. Mesela Istanbul

BUyUk�ehir Belediye Ba�kammn ismi gee;:se idi bu normal olur muydu?"

Tamk Cevdet Kurnaz: "Pek bilemiyorum efendim yani olur muydu, olmaz mrydl? Yani

boyle bir seminere ilk defa katlhyordum ben, gere;:ek isimlerin kullamhp kullamlmayacagl

degerlendirmesini yapamazdlm. Kara Kuvvetlerinin, benim ilk seminerimdi yani. Havaci olarak

bunu ben degerlendiremezdim yani. Gere;:ek de olsa ben degerlendiremezdim."

Cumhuriyet Savclsl HUseyin Kaplan :"Tamam."

Mahkeme Ba�kam: "Peki."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Sorabilir miyimT

Mahkeme Ba�kam: "Buyurun Hakim Bey."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Gozlemci olarak katllml� oldugunuz bir seminerde �ahsi
fikirlerinizi dile getirmeniz normal miT

Tamk Cevdet Kurnaz: "E tabi normal efendim. Neden olmasm. Ben de bir."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Siz gozlemci misiniz, katlhmci mlslmzT

Tamk Cevdet Kurnaz: "Gozlemciyim efendim. Zaten konu�mamm ba�mda da kendimi

gozlemci olarak soylUyorum ve �ahsi fikrimin oldugunu soylUyorum. Gene;: bir arkada�lma belki

bir faydam olur, belki ne bilim 0 gene;: arkada�lara bir mesaj olur diye konu�tum."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Ilk defa katllml� oldugunuz bu bir plan seminerine hazlrhk

ne zaman, gelmeden once mi yaptmlz, orada ml hazlrhk yaptlmz?"

Tamk Cevdet Kurnaz: "Tahminen efendim 1 hafta veya 10 gUn onceden bana bildirildi.

Yani 1. Ordu Komutanhgmda yapllacak seminere katllacaksm diye."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam Ba�kamm."

Samk <;:etin Dogan: "Bir konuya ae;:lkhk getireyim. Cevdet Kurnaz kendiliginden hemen

e;:rklp konu�ma yapmadl. Benden eger gozlemcilere mUsaade varsa konu�ma bantlannda aynen

vardlr. Tabi tabi e;:UnkU ben de bir havaci olmasmdan bir flrsat bildim e;:UnkU ordumuz ie;:erisinde

Hava Kuvvetleri mU�terek bir harekat ongorUIUyor. Bunu tartl�ma boyutu yok. 0 yuzden de ben

flrsat olarak degerlendirdigim ie;:in buyurun konu�un dedim. Hem toplumsal olaylara mUdahale

hem de Hava Kuvvetinin kullamlmasl ve gUe;: e;:arpanl olarak ne anlama geldigini Trakya'da ve

GUney'de Hava Kuvvetleri ile i1gili bize yeni bir ufuk ae;:tlgml hatlrllyorum, te�ekkUr ederim."

Mahkeme Ba�kam: "Peki, te�ekkUr ederiz. Bir arkaya slraya gee;:ip ya da yanda

oturabilirsiniz. Hasan Karagoz'U alahm. Tanlk Hasan Karagoz, Ahmet Izzet oglu....Hanifeden

olma."

Tamk H'!san Karagoz: "Evet."

e Ba�kam: "07/01/1955 Kurfah dogumlu."

�nlk Hasan Karagoz: "Evet."

Mahkeme Ba�Kanl:"lstanbul $ile Kurfah nUfusuna kaYlth."

.�';'.KJo{asanKaragoz: "Dogru."
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Mahkeme Ba�kam: "Size ula�abilecegimiz bir adres soyler misiniz?"

Tanlk Hasan Karagoz: "Anla�llmadl."

Mahkeme Ba�kam: "Size ula�abilecegimiz adresiniz, adres."

Tanlk Hasan Karagoz: "Ba�ak�ehir Mahallesi, Anafartalar Caddesi Oyakkent 1. Etap

Konutlan J2 Blok Daire 23 Istanbul."

Mahkeme Ba�kam: "Kimlik bilgileriniz, slirlicli belgenizden de gorlilmekte. Siz

Genelkurmay Ba�kanhgl gozlemci heyetinde istihbarat ba�kanllgmdan katllml�Slmz seminere

gozlemci olarak."

Tamk Hasan Karagoz: "Evet."

Mahkeme Ba�kam: "Sizden once Cuma glinkli duru�mada Mehmet Pmar ve Hasan

Durak dinlendi. Sonuc,: raporunu dlizenleyen ve koordine eden olarak. Iddianamede seminerin

bir askeri mlidahale planlamasl oldugu, bunlann konu�uldugu iddia edHdigi ic,:in sizinde bu

konudaki seminerde gorlip duyduklanmz konusunda tamkhglmza ba�vurulmasma karar verildi.

Daha once Savclhk tarafmdan bir gozlemci hakkmda dava ac,:lldlgl ic,:in kendinizi sorumlu

olacagml dli�linliyorsamz CMK'mn 48. maddesi geregince sorulara cevap vermeyebilirsiniz.

Ac,:lklamada bulunmayabilirsiniz. Samklardan akrabahk bagl olan var ml aramzda?"

Tamk Hasan Karagoz: "HaYlr."

Mahkeme Ba�kam: "Herhangi bir husumet olan var ml?"

Tamk Hasan Karagoz: "HaYIr."

Mahkeme Ba�kam: " Engel haliniz yok. Sorulan sorulara dogru cevap vermeniz

gerekmektedir. Yemininiz de yaptlrllacak. Ifadeleriniz Mahkeme tarafmdan samklann lehine ve

aleyhine kullamlabilir, bunu da dikkate alarak gec,:mi�teki ya�anan ve katlldlglmz bu seminer ile

i1gili bilgilerinizi dogru soylemeniz, yani dogru olarak hatlrladlgmlzl soylemeniz herhangi bir

�ekilde yorum yapmamamz onem arz etmektedir. Yemininizi yaptlracaglz. Bildiklerinizi dosdogru

soyleyeceginize namusunuz ve vicdammz lizerine yemin eder misiniz?"

Tamk Hasan Karagoz: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdamm lizerine

yemin ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Daha once de ba�ka herhalde seminerlere katllml�slmzdlr ondan

oncede. Bu seminer ile ilgili neler hatlrhyorsunuz, rutin dl�1 denHen yani bir askeri seminerde ya

da plan tatbikatmda olmamasl gereken �eyler konu�uldu mu? Ne hatlrllyorsunuz bu konuda?"

Tamk Hasan Karagoz: "Daha once katlldlglm seminerler hep bizim Deniz Kuwetlerini

ilgilendiren seminerlerdi. Genelkurmay Ba�kanhgma atandlktan sonra ilk defa Kara Kuvvetlerini

ilgilendiren daha dogrusu karacllan i1gHendiren bir seminere katlldlm. Onlann tabi planlanna

vaklf olmad,glm ic,:in seminerin akl� dlizeninde bana ters gelen ilgimi c,:ekecek herhangi bir olay

ile kar�lla�madlm."

Mahkeme Ba�kam: "Peki, sonuc,: raporuna bir katklmz oldu mu?"

Tanlk Hasan Karagoz: "HaYlr."

Mahkeme Ba�kam: "Olmadl. Peki soru sormak isteyen varsa buyursun."

Samk Mehmet Fatih IIgar: "Efendim ho� geldiniz."

Tamk Hasan Karagoz: "Sagolun."

Samk Mehmet Fatih Ilgar: "$imdi oncelikle �unu belirtmek istiyorum. Sizin bir ozelliginiz

var 0 da �u; burada bu tutuklu 249 ki�inin takribi yansl denizci ve siz de bizim tek tamglmlzslmz.

Sizden ba�ka da denizci yok tamklar arasmda. Bunu belirttikten sonra Saym Ba�kamm �oyle de

bir tespit yapmak istiyorum. Ozellikle Saym Savclml da kapsayacak �ekHde. $imd' .. kadar

suga He ilgili biz Deniz Kuwetleri bacagl olarak suc,:lamyoruz, sozde s He ilgili. ikkat

ediyoru bi ow kadan He de iddia, aglr ceza mahkemelerinin 3 erk' ar. Saym Savcl hem

lehte h aleyhte deliller He HgHi sorular sormasl lazlm. Samklar ke dini mlidafaa edec k ve

M e Heyeti de maddi gerc,:egin ortaya c,:lkanlmasl adma katkll nm sunacak. $imdi ikkat

Unejs.adar-d@frtamklara Mahkeme Heyeti olsun, Iddia M kaml olsun suga illl il iii tek
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bir soz soru, sorulmadl. �imdi burada Sayln tanlglmlz geldi, tek denizci tanlk. Dikkat ettim gene

Savclmlz ve Mahkeme Heyetinden gene bir suga ile ilgili soru sormadr. Ama ortada balika bir

geryek daha var. Yaklalilk 1 YIII alikln bir muddetle kuvvetli sUy liuphesi nedeni ile tutukluyuz.

Efendim sorgular bitmesi aliamasrnda hani insanln akhna lioyle de bir husus geliyor.

Sanlklardan herhangi birisi suyunu acaba ikrar eder mi dive, 0 yuzden sorgulan tamamlansln

dive bekleniliyor. Sorgular da tamamlandl, kimse de boyle bir liey oldugunu iddia etmedi. Ancak

ara karara baklyoruz, kuvvetli SUy liuphesi devam ediyor. Efendim suga kuvvetli SUy liuphesinin

denizcileri i1gilendiren ayagl sadece suga. E bu suga varsa tanlga tek denizci tanlk burada soru

sormaSln1 beklerdik Iddia Makamlnln, soru sorun."

Mahkeme Balikanl: "Siz soru sorun, degerlendirme yapmayln, soru sorun."

Sanlk Mehmet Fatih Iigar: "Efendim ama bu bizim iyin yak onemli. �imdi acaba bizim

bilmedigimiz balika kuvvetli sUy liuphesini bizi ilgilendiren hususlar ml var. Bu bir manidar husus

olarak ortaya ylklyor. �imdi bu tespiti yaptlktan soma sorulanma geyiyorum. Efendim 0 tarihte

siz firkateyn komutanhgl da yaptlnlz, komodorluk da yaptlnlz. Bu seminer slraslnda veya

seminer aralarlnda veya ne bileyim 0 bulundugunuz bolum iyerisinde hani sugaya konu olan,

bizim Deniz Kuvvetleri, bir grup Deniz Kuvvetleri personeli olarak Yunanistan ile gerginligi

tlrmandlracak, gemileri haddimiz olmayarak Ege denizine ylkaracak ve boyle bir kriz ortaml

yaratacak suga planl i1e ilgili herhangi bir tespitiniz, duyumunuz oldu mu?"

Tanlk Hasan Karagoz: "HaYlr, kesinlikle haYlr."

Sanlk Mehmet Fatih Ilgar: "Peki, efendim bunun ile ilgili bu salonda gordugunuz denizci

sanlklar ile orada herhangi bir liekilde goz temaSlnlZ oldu mu? Yani gordunuz mu bu sanlklan?

Sizden balika denizci var mlydl?"

Tanlk Hasan Karagoz: "Burada gordugum denizci meslektali1anmln hiybiri seminer

esnaslnda 1. Orduda bulunmamllitlr. Hiy biri ile goz temaslm olmamllitlr."

Sanlk Mehmet Fatih Iigar: "Bir de efendim bu EGAYDAAK'lar i1e ilgili bir iddia soz konusu.

EGAYDAAK'lar ile ilgili ne bileyim bir denizci grubu bilgi toplamaya yalrlitlglna dair oradaki haber

elemanlan vasltasl ile siz Genelkurmay Balikanllgrnda istihbaratta bulundunuz, boyle bir imkan

kabiliyetimiz Deniz Kuvvetleri veya GenelkurmaY'ln var mi?"

Tanlk Hasan Karagoz: "Soru anlalillmadl."

Sanlk Mehmet Fatih Iigar: "Yani haber oradaki haber elemanlan vasltasl ile bizim

gorevimiz mi yoksa Balibakanlrgln ozel kurululiunun mu gorevi bu? Adalan kastediyorum."

Tanlk Hasan Karagoz: "Hayrr bizim oyle bir gorevimiz yok. Yani ben Genelkurmay

Istihbarat Balikanhgl boyle bir gorev rastlamad'm."

Sanlk Mehmet Fatih Iigar: "Peki, teliekkur ederim."

Tanlk Hasan Karagoz: "Sago!."

Sanlk Koray Ozyurt: "Efendim buradaylm. 5-7 Mart 2003 tarihinde icra edilen 1. Ordu

Komutanhgl seminerinde sugayl cevap verdiniz balyoz, oraj, yarliaf, sakal gibi sozde darbe

planlanndan bahsedildi miT

Tanlk Hasan Karagoz: "HaYlr."

Sanlk Koray Ozyurt: "Deniz Kuvvetleri Komutanhgl personeli olarak Deniz Kuvvetleri ve

Donanma Komutanhglndan katrlan temsilci, gozlemci var mlydl?"

Tanlk Hasan Karagoz: "Deniz Kuvvetlerinden yoktu. Donanmadan da yoktu.

Hatlrlayabiliyorsam Kuzey Deniz Saha Komutanlndan bir iki tane temsilci vardl."

Sanlk Koray Ozyurt: "Sozde suga darbe planl dive bir plandan �miner,

duymadlSlnlzl s�iniz. 2002 veya 2003 ylhndan soma haberdar oldunuz l1).U""""I5Oyle bir liey var

dive kon�liul9U1TIu?"
Hasan Karagoz: "HaYlr."

. Ik Koray.Ozyurt: "OslO kapah veya aylk darbe planla

/t:>,-'X-m".k7£
./{ /

.</ 1/

..

..

T.C. iSTANBUL 10.A�IR CEZA MAHKEMESI (CMK 250 MADDESlllE YETKlll ) CElSE TARIHI
05.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CElSE NO:91 Sayfa:32

ngi

2h



-

-

T.C. ISTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK 250 MADDESIILE YETKILI) CELSE TARIHi
05.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:91 Sayfa:33

Tamk Hasan Karagoz: "HaYlr."

Samk Koray Ozyurt: "Bu tor bir konu�ma yaplldl ise duymamz lazlm degil miT

Tamk Hasan Karagoz: "Kesinlikle duyardlm. CGnkG seminerin tom bolGmlerine i�tirak

ettim. Hie;: bu �ekilde bir darbe ile ilgili bir �ey gee;:medi."

Samk Koray Ozyurt: "Son olarak 2002 ylh oncesindeki meslek ya�antlnlz ve bu tarihten

sonra yaptlglmz gorevler itibari i1e Deniz Kuvvetleri ic;:erisinde yapllanan bir yasadl�1 olu�uma

yonelik herhangi bir duyum, ihbar veya bilgiye nGfuz ettiniz miT

Tamk Hasan Karagoz: "HaYIr."

Sanlk Koray Ozyurt: "Bu konuda size herhangi bir ara�tlrma, soru�turma gorevi verildi
mi?"

Tamk Hasan Karagoz: "HaYlr."

Samk Koray Ozyurt: "Te�ekkGr ediyorum, sagolun."
Tamk Hasan Karagoz: "Sago!."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Samk Abdullah Can Erenoglu: "Hasan Albaylm iddialara gore EGAYDAAK yani

egemenligi anla�malar ile Yunanistan'a devredilmemi� ada, adaclk ve kayahklar i1e ilgili Gst

degerlendirme grubu Aydin, Burak, CernaI gibi alt e;:ah�ma gruplan te�kil edildigi iddianamede

yer ahyor. Hie;: boyle bir boyle bir c;:ah�ma grubundan, Gst degerlendirme grubu EGAYDAAK

Aydin, Burak Cemal e;:ah�ma gruplanndan bir bilginiz oldu mu? Aym zamanda Genelkurmay'da

gorevliydiniz."

Tamk Hasan Karagoz: "HaYIr."

Samk Abdullah Can Erenoglu: "Ve bir klsml da bu Gyelerin e;:ogu da Genelkurmay

Ba�kanllglnda e;:all�an subaylar olarak gozGkGyor. Onlann boyle bir maksat i1e bir araya geldigini

gordGnGz mGT

Tamk Hasan Karagoz: "HaYIr."

Samk Abdullah Can Erenoglu: "Peki gelmeleri bu toplantl salonlan, GenelkurmaY'1n

yaplsl, yine Milli Savunma Bakanhglnda gorevli ve amiral Deniz Kuvvetleri Komutam ozel

sekreteri, bunlann oradaki amirlerinden habersiz Genelkurmay'da veya bir ba�ka yerde bu

maksat ile bir araya gelmeleri sizce mGmkGn mG ve buna �ahit oldunuz mu?"

Tamk Hasan Karagoz: "MGmkGn degil, �ahit de olmadlm."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Peki, te�ekkGr ederim. Efendim bir konuyu da

mGsaadeniz i1e belirtmek istiyorum. Mahkememiz ve Iddia Makaml bizlerin hukuki gGvencesi biz

oyle biliyoruz ve oyle olmasl gerekiyor, ona da inamyoruz. $imdi konu�malan yapanlar bu

seminerde konu�malan yapanlar bunlan kabul ettigine gore ses kaYltlanndakini kabul ettigine

gore tamklara bu konu�malardan ahntllar yaparak bunlan hatlrllyor musunuz demenin amaci ne

onu anlayamadlm. Eger tamklar bir sue;: olup olmadlglna karar vereceklerse ki oyle bir �eyleri

yok. Bu sorulann sorulmaslnln amaCln1 anlayamadlk. 2. si efendim ister asker olahm, ister

devlet adami, ister Cumhuriyet Savclsl, isterse avukat olahm hepimiz insamz ve hie;: kimse

pe�inen sue;:lu gorGlemez. Bizleri bir yerde temize e;:lkaracak makam da Iddia Makaml. Ve

lehimize hie;:bir sual sorulmamasl da farkh olarak algllamyor. Vine siz kurmay subay mlslmz

diyerek hatlrlama konusunda insanlan slnlflandlrmak ne kadar dogru. Yani bir yerde bizim ie;:in

bir insan varhglnln ozG haysiyetidir, ozgGrlGgGdGr. OzgGrlGgGmGz zaten elimizden ahndl. Bir de

bu tipte kGe;:Gmseyici sualler sorulmaslndan biz rahatslz oluyoruz, te�ekkGr ederirn..:'---

Mahkeme Ba�kam: "Peki," /'
Samk Abdullah Can Erenoglu: "Abdullah Can Ereoglu."

mk Dursun Cie;:ek: "Dursun Cic;:ek."

erne Ba�kam: "Siz daha sonra soz ahrslnlz, buyurun."

Bamk Dursun Cie;:ek: "Ho� geldiniz."

Tanlk Hasan Karagoz: "Sagolun."
.-
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Sanlk Dursun Ci"ek: "Daha sonra Deniz Kuwetlerinde Istihbarat Ba�kanhglnda Daire

Ba�kanhgl yaptlglnlzl hatlrhyorum. Hangi yillar araslnda yaptlnlz efendim?"

Tanlk Hasan Karagoz: "2003-2007."

Sanlk Dursun Ci"ek: "4 yll Deniz Kuwetlerinde Istihbarat Daire Ba�kanhgl yaptlnlz."

Tanlk Hasan Karagoz: "IKK ve GOvenlik Daire Ba�kanhgl 3 sene, 1 sene de Personel
Plan Egitim Daire Ba�kanl."

Sanlk Dursun Ci"ek: "$imdi bu donemdeki 2003 sonrasl bir doneme denk geliyor.

MOzahir subaylar listesi, mOzahir personel listesi, "ah�ma gruplan gibi cunta �gn�lmlan yapan

konularda Deniz Kuwetlerinin bOton birliklerinden herhangi bir duyumunuz, bilginiz, bilgi akl�1

oldu mu?"

Tanlk Hasan Karagoz: "Kesinlikle haylr."

Sanlk Dursun Ci"ek: "Te�ekkOr ederim."

Sanlk Mustafa Haluk Bayba�: "Karargahta, Genelkurmay Karargahlnda tehdit

degerlendirmesini hangi ba�kanhk yapmaktadlr?"

Mahkeme Ba�kanl: "I" tehdit olarak ml soylOyorsunuz?"

Sanlk Mustafa Haluk Bayba�: "Genel tehdit, i" tehdit dl� tehdit degerlendirmesini hangi

ba�kanhk yapar?"

Tanlk Hasan Karagoz: "Tehdit degerlendirmesini istihbarat ba�kanhgl birimleri."

Sanlk Mustafa Haluk Bayba�: "Sagolun."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Siz seminer tarihinde Deniz Kuwetlerinde Istihbarat

Ba�kanhglnda "ah�lyordunuz degil mi?"

Tanlk Hasan Karagoz: "Seminer tarihinde Genelkurmay Istihbarat Daire Ba�kanhgl 1.

Temellstihbarat $ube MOdOrlOgO."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Slnlflnlz deniz degil mi?"

Tanlk Hasan Karagoz: "Deniz, dogrudur."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Deniz tamam. $imdi seminerdeki sunumlarda i" tehdit

konulannda yapllan istihbari "all�malar ile i1gili olarak herhangi bir Iiste veya listeler yansllarda

kullanlldl ml, bu konuda bir �ey hatlrllyor musunuz?"

Tanlk Hasan Karagoz: "Anlamadlm."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Seminerde i" tehdit konulannda yapllan istihbari "ah�malar ile

ilgili herhangi bir liste ve listeler kullanlldl ml?"

Tanlk Hasan Karagoz: "HaYlr."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Mesela gorevden allnacak kamu gorevlileri, saklncah sivil

toplum kurulu� temsilcileri, gazeteciler i�te gozaltlna allnacak ki�i1er �eklinde herhangi bir

yanslda liste kullanlldl ml bu �ekilde liste?"

Tanlk Hasan Karagoz: "HaYlr."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Olsa hatlrlar mlydlnlz? 3 gOn boyunca katlldlnlz ml siz

seminere?"

Tanlk Hasan Karagoz: "3 gOn boyunca katlldlm. Yani oyle bir listelenmi� bir sizin

belirttiginiz �ekilde yanslda listelenmi� bir �ey oldugunu hatlrlamlyorum."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Sizin soy isminiz?"

Tanlk Hasan Karagoz: "Karagoz."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Karagoz. Bu dosyaya giren plan seminere katllacak-1rersoRel

listesinde soy isminiz farkh gozOkOyor. Soy isim degi�ikligi falan yaptlnlz ml si3P
anlk.Jolasan Karagoz: "HaYlr, dogrudur yanh� yazllml� oraya. Hatt;Y'Orduevi giri�inde d

Oye Hakim Murat OrOndO: "KaragOI �eklinde."

;ranlk HasaJ).Karagoz: "Evet."

9j1e-Hat<fm Murat OrOndO: "Tamam Ba�kanlm."
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Mahkeme Ba�kam: "Buyurun."

Cumhuriyet Savelsl Huseyin Kaplan: "$imdi bende bir aylklama yapaylm once.

Sanlklardan dolayl biraz soyledikleri sozlere eevap vermek iyin. Birineisi sorum var Sayln tamga.

Cumhuriyet Savelslmn gorevleri ile ilgili tereddut olu�tu yani bizim gorevimizi tam olarak

yapmadlglmlz veya eksik yaptlglmlz konusunda. $imdi CMK'ya gore bizim gorevimiz Turk Yargl

Sisteminde sanlklann veya �uphelinin soru�turma a�amaslnda �uphelinin lehine ve aleyhine

olan delilleri toplaylp muhafaza altlna almak, bunlan degerlendirmek. Delilleri topladlktan sonra

hakklnda mahkumiyet iyin yeterli delil bulunmayan veya suyu i�ledigine dair delil olmayan ki�iler

takipsizlik karan vermek, SUy i�ledigine dair �uphe uyandlraeak yani �uphe uyandlraeak delil

bulunan ki�ilere de kamu davasl aymak. Kovu�turma a�amasmda da elbette ki Cumhuriyet

Savellan yogu samk hakklnda, yogu yargllamalarda katlldlklan davalarda takipsizlik veya beraat

talebinde bulunmaktadlrlar. Fakat biz kovu�turma a�amasmda asli suje degiliz. Biz soru�turma

safhaslnda asli sujeyiz, delilleri degerlendiriyoruz. Nitekim yapllan biryok soru�turmada tum

iddianamelerin arkasmda hakklnda SUy �uphesi bulunmayan �uphelilere ek takipsizlik karan

verilmi�tir veya bir k,slm ki�ilerin dosyalan tefrik edilip takipsizlik kararlan, kovu�turmaya yer

olmadlgma dair kararlar verilmi�tir. Sorulanmlz ile ilgili olarak samklann lehine olan hususlan

sormak veya aleyhine olan hususlan sormak konusunda biz burada tereddOt hasll olan konulan

sormak ile gorevliyiz. Esas olan yargllamada Mahkeme Heyetinin kanaatinin getirilmesidir. Biz

de tabi ki sanlklar lehine bir husus varsa onu da sormak ile gorevliyiz. Sanlklann ilia aleyhine biz

Amerikan yargl sistemi degiliz. Bir avukatln soyledigi gibi fakat bir avukatln soyledigi gibi de

sadeee tek tarafll degil yargllama a�amaslnda biz pasif sujeyiz. Ama tereddut olan yeni CMK

sisteminde, tereddut olan hususlarda tanlklara, samklara sorulanmlzl yoneltiyoruz. Burada zaten

samklar ozgurce lehlerine olan hususlan tamklara sordugundan dolayl ve bizim de akhmlzda

tereddut olan hususlan sormamlzdan daha dogal bir �ey olmaz. Bunda herhangi bir kaslt, ilia bir

aylk arayahm hususunu gozetmiyoruz. Aynea okudugumuz metinlerin kabul edildigini zaten

biliyoruz. Fakat tamklarda du�uneemize klsmen hakh da olabilir. Bir klslm samklar ile beraber

yillarea beraber yall�manln verdigi du�unee ile ve samklann hangi ifadeleri kabul edip hangilerini

kabul etmedigi hususlannda tereddut oldugundan dolayl beyanlan aylkya bulunamlyorlar. Bizim

bu beyanlan okumamlzdaki, okumamdaki bir sebepte �udur; gozlemeiler olaganustu bir durum

oldugunda bunu rapor etmeleri gerekiyor. Maalesef Kara Kuwetleri Komutanhgmda rapor

bulunamlyor. Gizleniyor bir klslm �eyler. Genelkurmay Ba�kanhglndaki gozlemeiler raporlan

duzenlemil?"

Soz almadan konu�uldu, anla�llamadl."

Cumhuriyet Savelsl Huseyin Kaplan: "Bir dakika, rapor duzenlendi mi duzenlenmedi mi

belli degil. Bir klslm gozlemeiler rapor duzenlendi diyor, bir klsml duzenlenmedi diyor. Olayln

kritik noktasl da �udur; Kara Kuwetleri ile 1. Ordu araslndaki ihtilaf konusudur. Olaslllgi en

yuksek tehlikenin goru�ulup goru�ulmedigini, bu konuda yasak olup olmadlglnl vuzuha

kavu�turamadlk. Gozlemcilerin."

Soz almadan konu�uldu, anla�llamadl."

Cumhuriyet Savelsl Huseyin Kaplan: "Gozlemeilerin bu konudaki bilgilerine ba�vurmak

istiyoruz fakat gozlemcilerimiz hiybir �eyi hatlrlamlyor. Ashnda gozlemeiler bu hususu hatlrlasa,

olayl tam olarak aylklasa belki samklann lehine olaeak. Biz bu soruyu ilia samklann aleyhine

olsun diye sormuyoruz. Yani samklardaki Cumhuriyet Savelhgl makamlna onyargl i1e bakmayl

da ben soyluyorum, kesinlikle kimseye onyargl ile bakmlyoruz. Lakin biz esas in' ..

soru�turma �aslnda yaptlk, bu safhada zaten SUy �uphesi gordugum�i1ere dava
ayllml-.'- "
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sorular soruyoruz. Tabi ki samklann lehine olan bir husus olursa 0 konuyu da ae;mamIZ, 0

konuda Mahkeme Heyetinden deliller toplamasml istememiz hakklmlz. Bunu da gerektiginde

yapacaglz. Tamga mOsaadeniz ile sorumu soraYlm. Siz olaganOstO bir durum, rapor edilmesi

gereken bir durum gordOnOz mO?"

Tamk Hasan Karagoz: "HaYlr."

Gumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Hatlrlatma yapmlyorum e;ok tepki oldugundan
dolayl."

Tamk Hasan Karagoz: "HaYlr kesin hatlrhyorum oyle bir durum yoktu."

Mahkeme Bal}kanl: "Peki, ogle arasl verelim daha soma devam edelim. Konu e;ok

uzayacak ogleden soma, ogle arasl veriyoruz."

Duru,maya ogle arasl verildi.

Duru,maya kahndlgl yerden devam olundu.

Mahkeme Bal}kanl: "Saat 13:53 itibariyle bugOnkO durul}mamn ogleden somaki bolOmOne

bal}hyoruz sabahki isim tespitinde yer almayan samk mOdafileri Avukatlar OzgOr KOe;OkYllmaz,

IIkay Sezer, Selim Yavuz ve Mahir 1l}lkay ile tutuksuz samklardan Erol Ersan'm durul}maya
katlldlklan bildirildi. Evet, Hasan Karagoz'On ifadesini almll}tlk. Evet Gumhuriyet Savclsl yok 0

tarafa bakmadlk hie;, bekleyecegiz.

Salonda soz almadan konul}uldu, anlal}llamadl.

Mahkeme Bal}kanl: "Bilmiyorum, geldi tamam. Evet, az onceki bal}lama yanhl} oldu.

Gumhuriyet Savclslmn olmadlgl anlal}lhyordu l}u anda 13:54 itibari He durul}manm ogleden

sonraki bolOmOne bal}hyoruz. Hasan Karagoz'On e;apraz sorgusuna devam ediyorduk, soz

isteyenler vardl. Evet, Avukat Nevzat GOlel}en siz de katlldlnlz. Buyurun Avukat Bey isminizi

soylemil}ken sizde beyanda bulunun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlel}en: "Efendim biraz once belirtirken ogleden

soma katllan avukatlan ismimi saymadmlz ben de hazlrlm."

Mahkeme Bal}kam: "$imdi soyledik bu l}ekilde."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Nevzat GOlel}en: "Sagolun."

Mahkeme Bal}kam: "Buyurun HOseyin Bey."

Bir klslm samklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz: "Tel}ekkOr ederim Saym Bal}kan. Saym

Bal}kan, Degerli Heyet. Tabi Saym Savcl ogleden onceki oturumda birtaklm hususlan soyledi biz

de tabi Savunma Makaml olarak usule i1il}kin birtaklm degerlendirmeler soz konusu oldugu ic;:in

bu al}amada e;ok klsa bir l}ekilde birkae; tespit ve degerlendirme yapmak istiyoruz. $oyle ki;

Saym Savcl tabi ki kendi gorev alamnl nitelendirirken bir yorum e;ere;evesinde kendi makammm

aktif bir il}levinin olmadlgml, kovul}turma al}amasmdaki il}leyil} e;erc;evesinde pasif bir yaplya

sahip oldugunu soyledi. Aksine kovul}turma al}amasmda biz l}uana kadarki bOton yal}adlglmlz

sOree; ie;erisinde Savclhk Makammm pasif bir yaplya sahip olmadlgml aksine aktif olarak bu

yargllamamn bir sOjesi olarak gorev yaptlgml gordOk ve degerlendirdik ve Geza Muhakemesi

Kanununda da yine aym prensibin benimsenmil} oldugunu biliyoruz. $oyle ki; Evet bizim

sistemimiz Anglosakson hukuk sistemi degildir. Ancak Anglosakson hukuk sisteminin

benimsemil} oldugu bir taklm kurallar yeni Geza Muhakemesi Kanunuyla bizim il}leyil}imizin

ie;erisine dahil olmul}tur ve bunlardan belki de en onemlisi e;apraz sorgu adml verdigimiz

sorgulama usulOdOr. Bu sorgulama usulOnde bizim l}uana kadar gerek samklarm, gerekse

tamklann sorgulama il}lemlerinde benimsenmil} olan soru sorma l}ekli her ne kada unda

dogrudan sorgu usulO olarak nitelendirilse de pratikte e;apraz sorgu olarak a dlrdlglmlz ir

il}leyil}e tekab" eder. Ve yine Sayln Savclhk Makammm kovul}turma masmda tutukla a

istem!i' kil}i ozgOrlOgOnO klsltlamayl talep etmek hakkl bulunm adlr. Ve yine Savcl Ik

Mak m tlpkl sorul}turma al}amasmda oldugu gibi bir kil}inin tah yesini talep etme imk m

� aktadlr. 'One Savclhk Makammln esasa ilil}kin mOtalaada dianamede isnaVedil ill

�Ii olarak bu sue;lamalann geri almmasml talep etme akkl bulunmakt1adlr. Bu
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yapmm it;:erisinde Savclhk Makammm pasif bir sOje oldugunu soylemek asia mOmkOn degildir.

Vine aynl �ekilde Ceza Muhakemesi Kanununda Savclhk Makammm sanlgm lehine ve aleyhine

olan hususlan ileri sOrme ve degerlendirmesi at;:lsmdan soru�turma ve kovu�turma

a�amalannda hit;:bir aynma gitmemi�tir. Yani kamuyu temsil eden Iddia Makaml bu t;:ert;:evede

yine yargllamanln aktif bir sOjesi olarak yargllamanln it;:erisinde yer almaktadlr ve gorev

Ostlenmektedir. Bu sebepten bizim ozellikle tanlklann sorgulanmasl a�amasmda ya da

sanlklann get;:tigimiz a�amada sanlklann sorgulanmasl a�amasmda Savclhk Makammm neden

Iehe olan hususlan ileri sOrmOyor? Lehe olan hususlarda maddi gert;:egin ortaya t;:lkartllmasml

hizmet etmez mi? Noktasmdaki ele�tirimiz ve degerlendirmelerimiz de ashnda pratikte ve Ceza

Muhakemesi Kanunundaki dOzenlenmi� �ekli ile bu �ekilde dO�Onmemizden ve bu �ekilde

degerlendirmemizden kaynaklanmaktadlr. Bu hususu belirtmek istedim Saym Ba�kan. Bir de bir

talebim olacak siz biraz once tanlklann dinlenilmesi a�amasl bittikten sonra bir 50 sayfahk bir

metin oldugunu soylediniz. Biz ben dogrusunu soylemek gerekirse bu 50 sayfahk metnin ne

oldugunu merak ediyorum ve bu 50 sayfahk metin okunmaya ba�lanmadan once eger Savunma

Makamlyla payla�lhrsa boyle bir durumda bizde bunun Ozerinden belki bir hazlrhk yapma bir

degerlendirme yapma imkanma sahip olabiliriz. Oncelikli olarak bu 50 sayfahk metnin ne

oldugunu bize soylerseniz ikinci olarak da bize verirseniz."

Mahkeme Ba�kanl: "Metinde bir �ey yok ben yazmadlm metni yani benim slflrdan kaleme

aldlglm �ey degil."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz: "Biliyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Cumhuriyet Savcllannln 3 ayn iddianamede bu davaya delil olarak

sunduklan belgelerin klsa klsa it;:erikleri."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz: "Onlan efendim bizim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet iddianamede de aynntlh var."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz: "Bu a�amaya get;:meden once almamlz

mOmkOn olabilirse eger. Bizde izlenecek yolu takip edebiliriz."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu benim kendi notum tutanaklara get;:ecek hep bilgi sahibi

olunacak.

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz: "Peki efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu tanlklan bitirirsek �eylere ba�layacaglz �imdi ses kasetlerine."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz: "Bitti efendim benim talebim bu noktadaydl

sagolun."

Mahkeme Ba�kanl: "Seminer ses kasetleri var. Her ne kadar 10 tane deniyor da toplam 8

tane biri ilgisiz 10. kasette bo� 1 dakikahk bir konu�ma var. Bunlara ba�layacaglz."

Salonda soz almadan konu�uldu, anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "�u anda hazlrda yok. Yani �u anda onu ara karannda belirleyecegiz

�u anda degil. Yani benim tek ba�lma var veya yok demem bir anlaml olmaz. Buyurun soru

sormak isteyen varsa buyurun Avukat Bey. Avukat Beyleri bitirelim buyurun Atakay Bey."

Sanlk Taner GOI mOdafii Av. Atakay Bala: "SaYln Ba�kanlm ben bir soru sormak it;:in

sizden soz talep etmedim. Biraz ewel Meslekta�lmln dile getirmi� oldugu bu 50 sayfahk sizin

haZirladlglnlz ozeti bizimle payla�manlzl rica ediyoruz. COnkO neden? Siz burada bunlan �ifahi

olarak dile getirdikten soma bizim zabltlara ula�mamlz a�agl yukan 10-15 gOnlOk bir zaman

ahyor. Dolaylslyla bu 10-15 gOnO kaybetmemek baklmmdan eger yazlh olarak bu sizi .. e

metin olarak var ise bundan birer suret almamlzm hukuki anlamda bir yan olmadlglnl

dO�OnOyoru. kO zaten biz bunlan mevcut sesler t;:ozOmlendikten ra 10 go� sonra

alacaglz a iz bu arada 10 gOnO kaybetmi� olacaglz. Bu hususu ye . en degerlendlrmenlzl

rica edi m efendim."

hk�I.�'EVet."
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Sanlk Bekir Memi�: "Ogleden onceki periyotta tanlga seminerin icrasl esnasmda bazl

takdimcilerin gozaltma allnacak belediye ba�kanlarlna ili�kin listeleri gorOp gormedigi soruldu.

Halbuki seminerde boyle bir �ey yoktu acaba ben mi yanll� duydum, yoksa ba�ka bir �ey mi

kastedilmek istendi?"

Mahkeme Ba�kanl: "Tam tekrarl gozaltma almacak (bir kelime anla�llamadl)."

Sanlk Bekir Memi�: "Gozaltma allnacak belediye ba�kanlarl Iistesini gorOp gormedigi."

Mahkeme Ba�kanl: "Gorevden allnacak ml demek istediler herhalde."

Sanlk Bekir Memi�: "HaYlr 1402 Saylll Kanun geregi gorevden uzakla�tlrllacak."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam Hakim Bey aylklayacak."

Sanlk Bekir Memi�: "Evet."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Sordugumuz soru direk gozaltma allnacak belediye
ba�kanlarl iyin degil. Gozaltma almacak ki�ilerle ilgili herhangi bir sunumda Iiste kullanlldl ml,

yanslda? Sorumuz 0 �ekildeydi yoksa direk."

Sanlk Bekir Memi�: "Gozaltma allnacak belediye ba�kanlarl yok (bir kelime

anla�llamadl)."

Oye Hakim Murat OrOndO: "HaYlr gorevden allnacak, gorevden allnacak."
Sanlk Bekir Memi�: "Gorevden uzakla�tlrllacak."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Evet uzakla�tlrllacak belediye ba�kanlarlndan bahsettik. Yani
gozaltma allnacak belediye ba�kanl �eklinde bir ibare kullanmadlk."

Sanlk Bekir Memi�: "Evet sagolun."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Saym Ba�kan bir noktaYI aylkllga kavu�turmanlzl talep ediyorum.

�imdi siz burada Savcl HOseyin Bey katllmadan defalarca gOndeme geldi ve burada TOrk Silahll

Kuwetlerinin yargllanmadlgml belirttiniz. Biz de oyle oldugunu dO�Onmeye devam etmek

istiyoruz ama ote yandan Saym Savcmm aylklamalarl, istiyoruz Kara Kuvvetleri vermiyor, Kara

Kuvvetleri ile 1. Ordu arasmda saklanlyor gibi TOrk Silahh Kuvvetlerinin tamamml sUylu duruma

dO�Oren aylklamalarl oldu. Yani TOrk Silahh Kuvvetleri yargllanlyorsa diger ilgilileri de tabi

burada gormek isterdik. Yargllanmlyorsa bunu da herhalde duru�maYI olu�turan herkes

tarafmdan aynl derecede kabul ediliyor olmasml beklerdik. Yapabilirseniz bir aylklama IOtfedip,

talep ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Onunla ilgili yazl yazlldl. Neticede Cuma gOnkO tanlk dinleme

a�amasmda yazmm istendigi donemki Genelkurmay Ba�kanlmlzda aylkladl. Biz bunu her verde

aradlk, bulamadlk dedi yani hatta �eyi de Genelkurmay sonuy raporunu da Lojistik

Komutanhgmda bulduklarlnl soyledi. Biz resmi yazllara yani Mahkeme olarak itibar ediyoruz.

Onun dl�mda �eyimiz yok. <;OnkO biz TOrk Milleti adma yargllama yaplyoruz onlar da TOrkiye

Cumhuriyeti Devletinin kurumlarldlr. Buyurun."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Saym Ba�kan ogleden onceki duru�mada Savclmlzm bir ifadesi

oldu. Ben 0 ifadeye ili�kin olarak birkay dakikanlzl alacaglm. �imdi burada da bir deliller

konu�ulmuyor ancak burada sOrekli seminerden bahsediliyor. Ben balyoz 3 iddianamesi bana

geldiginde bende satlr satlr okudum. Sanlrlm bilemiyorum bunu diger hukukyular da katlhr ml bir

iddianamenin son klsml artlk Savcmm yazml� oldugu son klsml bir verde iddianamenin govde

gosterisidir artlk. Son noktayl koyuyordur. Bakm seminer konu�uluyor ve biz denizci 0

seminere katllmadlk ama bu iddianamenin artlk sonuy klsmma dogru oyle bir v ulanml� ki bi

o seminere katlldlk ve darbenin provasml yaptlk �eklinde bir itham var iy olmazsa Iddia
Makaml b cOmlelerine katillyorum. Evrensel hukuk kaideleri kapsaml a ifade etmi� oldugu

cOmlei ger 0 ifadelerin bir geyerliligi varsa ve Saym Iddia Makaml unun arkasmda ise hi

olm a iddi�namesindebu vurgulaml� oldugu, bu insanlar seminere k tl!ml�tlr. Iddia�ml9 artl
dlgml ifade edemez mi? Bunu hukuk adma adalet adma oyleyemez ml?hBunu

�1azim yani hiybir a�ama kaydedilmiyor."

=ty�
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Mahkeme Ba�kanl: "0 konuda Duru�ma Savclslnm bir yetkisi yok iddianame yazlldl.

$eye benziyor nasI I soz aglzdan 91k1nca 91klyor gidiyor bir daha donu�u yok. Iddianame de oyle

yazlldl geldi 0 91ktl. Bunun Duru�ma Savclsl mutalaaslnda duzeltebilir kendi goru�unu, esas

Duru�ma Savclslnln goru�u mutalaasmda ortaya 9Ikacak."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Ba�kanlm bir klsa bir �ey daha. Bu cumleleri �unun i9in kullandlm.

Savclhk Makammm gorevlerini ifade ederken ben �unlarl, �unlarl, �unlarl da sorumluyum

bunlarl yaparlm derken artlk madem bu cumleler ifade edilmi� ve kendisi iddianamede madem

arkasmda ama bakm ka9 gunden beri konu�ulanlara bir bakm bu iddia iddianamenin en vurucu

kesimi 90kmu� durumda hi9 olmazsa bunu kendisinden itiraf etmesini beklerdim. Hukuk adma

adalet adma beklerdim."

Mahkeme Ba�kanl: "Motalaasmda."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Te�ekkur ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "MutalaaYI verdiklerinde esas Duru�ma Savcllarlnln goru�u orada

ortaya 91kacak 0 zaman degerlendirilir. Peki, tanlga soru sormak isteyen var ml? Yok. Peki.

te�ekkur ederiz buyurun van tarafta bekleyebilirsiniz."

Tanlk Hasan Karagoz: "Te�ekkurler."

Mahkeme Ba�kanl: "Ahmet Arlkan. Evet. Tanlk Ahmet Re�at Arlkan. Zekayi oglu. Hatice'den

olma Gediz. 16.07.1958 dogumlu."

Tanlk Ahmet Re�at Arlkan: "Dogru."

Mahkeme Ba�kanl: "Eski�ehir iii Odunpazarl 11gesi, Gok Meydan Mahallesi nufusuna

kaYlth."

Tanlk Ahmet Re�at Arlkan: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Bize, ula�abilecegimiz bir adresinizi soyler misiniz?"

Tanlk Ahmet Re�at Ankan: "Ceyhun Atif Kansu Caddesi 189/8 BalgaUC;ankayal Ankara."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki buyurun. $imdi siz Genelkurmay Ba�kanhgl gozlemcisi olarak

ben Lojistik Ba�kanhglnda gorevli demi�siniz 0 tarihte."

Tanlk Ahmet Re�at Ankan: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu da yapllan plan seminerine

katllml�smlz, gozlemci olarak."

Tanlk Ahmet Re�at Ankan: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Iddianamede bu seminerde bir askeri mudahalenin provasmm

yaplldlgl iddia ediliyor. Bununla ilgili olarak sizin 3 gun boyuncaki izlenimlerinizde normal plan

seminerlerinde olmasl gerekenin dl�ma 91klldl ml, 91kllmadl ml? Bu konudaki gozlemlerinizi.

duyduklannlzl, gorduklerinizi. bildiklerinizi dinlemek uzere sizi tanlk olarak 9aglrdlk.

Gozlemcilerden bir ki�i hakkmda dava a911dlQI i9in isterseniz kendinizi zan altmda

blrakabilecegini du�undugunuz konularda sorulara cevap vermeyebilir, tanlkhk

yapmayabilirsiniz. Buradaki sanlklardan akraballk, vine buradaki ve Iistesini verdigimiz

sanlklardan aranlzda akrabahk bagl olan var miT

Tanlk Ahmet Re�at Ankan: "Yok efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Herhangi bir �ekilde husumet olan var miT

Tanlk Ahmet Re�at Arlkan: "Yok."

Mahkeme Ba�kanl: "Yok. Dogru soylemeniz onemli 9unku verdiginiz beyanlar,

a91klamalannlz Mahkeme taraflndan sanlklarln lehine veya aleyhine .

degerlendirilebilir. 0 nedenle bildiginiz konularda a91klama yapln. Bi aiginiz ko larda

degerlendirme yoluna girmeyin. Yemininizi yaptlracaglz. Bildiginizi d aogru soyleyec inize

namusunt;t�danlnlz uzerine yemin eder misiniz?"

T�_Ah":let Re�at Ankan: "Yemin ederim. Bildigimi dosd

n1m uzerine yemin ederim." ,

ke�arll: "Peki nedir seminerdeki izleniminiz?"
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Tamk Ahmet Re!?at Ankan: "Ben Genelkurmay Lojistik Ba!?kanllgl gozlemcisi olarak

katlldlglm seminerde lojistik konulan takiple gorevliydim. Ya bu 3 gun boyunca iddianamede

biraz once soylediginiz hususlar, askeri harekat veya plamn dl!?lnda herhangi bir !?ey

goru!?ulmedi efendim."

Mahkeme Ba!?kam: "Slra dl!?1 bir !?ey goru!?ulmedi."

Tamk Ahmet Re!?at Ankan: "Slra dl!?1 bir !?ey evet. Olmadl."

Mahkeme Ba!?kam: "Sizin gozlemci raporuna bir katklnlz oldu mu?"

Tamk Ahmet Re!?at Ankan: "Harekat Ba!?kanllgl Genelkurmay da organizator oldugu iyin

bu seminerde biz takip ettigimiz hususlarda ust duzey oldugu iyin malum Genelkurmay. Bu

harekatta lojistikle ilgili problemler, teklifler olur ise bunlan bildirmekle gorevliydik. Herhangi bir

lojistik konusu ben hatlrlamlyorum olmadl. Bizden !?ifahi olarak ahrlardl zaten bu konulan da."

Mahkeme Ba!?kanl: "Yazanlar iyerisinde yer almadlnlz. Pek bir katklnlz da olmadl."

Tamk Ahmet Re!?at Ankan: "Evet."

Mahkeme Ba!?kanl: "Peki sorusu olan var ml tamga?"

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "$ifahi olarak vermi!? oldugunuz bilgilerin denetimini
yaptlnlz ml?"

Tamk Ahmet Re!?at Ankan: "Efendim biz sadece izleyici olarak bulundugumuz iyin ust

duzeyde bir teklif geldigini ben hatlrlamlyorum 0 zaman."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Gozlemci raporunda sonradan haZirlandlktan sonra para!

koymamz oldu mu?"

Tamk Ahmet Re!?at Ankan: "HaYIr."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Niyin?"

Tamk Ahmet Re!?at Ankan: "Bize parafe gelmedi oyle bir !?ey. Ben buradan dondOgumde

!?ube mudurume, daire ba!?kanlma ve lojistik ba!?kanlma bilgi vermekle mOkelleftim. Buradaki

izlenimlerimi, seminerdekileri aktarmakla gorevliydim. Onlan i1ettim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Seminerin seyrini ozetleyebilir misiniz, 3 gunluk seminerde

neler konu!?uldu?"

Tamk Ahmet Re!?at Ankan: "Bu Yunanistan'a kar!?1 icra edilebilecek harekat plam ile ilgili

askeri konulardl. Bunun iyerisinde muhimmat. Duzeltiyorum, lojistikle ilgili ust duzey konular

olsaydl. Ornegin; muhimmattl, akaryaklttl kuwetin ya da ordulann bu tor !?eyleri takip edecektik."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Yunanistan'a bizim ulkemizin mi, yoksa Yunanistan'ln

bizim U1kemize mi bir taarruzu vardl?"

Tamk Ahmet Re!?at Ankan: "Tam hatlrlamlyorum. Egemen harekat planl diye ismini

hatlrhyorum. Plamn iyerigini !?u anda hatlrlayamlyorum."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Peki Ba!?kanlm."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Bir seminerin planlamaslna gore ayklrl konu!?malar

tespit ettiniz mi?"

Tamk Ahmet Re!?at Ankan: "HaYlr efendim ben."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Ba!?ka sonuy konu!?masl olsun, ba!?langly

konu!?masl olsun."

Tanlk Ahmet Re!?at Ankan: "Meslek hayatlmda ba!?ka seminerlere de katllml!?lm ordulann

ya bir farkl yoktu yani. Normal askeri konular."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Mesela daha onceki yillarda yapllan ihtilallerle ilgili

veya bir darbe harekatlyla ilgili herhangi bir mu!?adeniz oldu mu dikkatiniz yeken?"

Ta A Re!?at Ankan: "HaYlr, haylr olmadl."

u Iyet Savclsl HOseyin Kaplan: "$unu bir okuyaylm ben size klS'aca. Bu seminerC/e

yapllan. u!?malann DVD'lerinden yapllan iddianamedeki yozumler."

� Ahmet�Ankan: "Evet."
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Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Bir X �ahls, �ahsm kimligi belli degil. Bir konuyu arz

edeyim komutanlm. $u yall�malarlmlZm temelinde �imdi dO�OnOrken slklyonetim kelimesinin

arkasmda anla�llmayan yerler var. 12 EylOl'e ve veyahut 70-71 uygulamalarlna gore benim

yall�malardaki arkada�larima verdigim direktif de �oyle; �imdi buradaki ortam farkll komutanlm.

$u anda 1. Ordu geri bOlgesinin emniyetini hemen saglamamlz gerekiyor. <;OnkO bir de dl�

tehdit var komutanlm. Dolaylslyla slklyonetim �u andaki dO�Oncemizi kasltll bir slklyonetim

harekatl ayaklanma var. $iddetle bastlrllmasl gerekiyor. $iddetin ka�lsmda, �iddet kelimesinin

kar�lslnda ate� aymak var komutanlm. Bu kesin obOr tOrlO sizin de buyurdugunuz gibi

kalkanlarla EMASYA hareketleriyle oyle bir �ey yapllmasl mOmkOn degil. Oyle bir �ey yok.

Sokaga tanklarl gireeegiz. $imdi mesela Fatih bolgesinde bu olaylarln eleba�lari kimler belli

komutanlm. Burada polis bunlarl bize vermiyor. Ama kendisinde kaYltlari var. Bunlarl almak yok

kolay dolaylslyla kuvvetleri tertiplerken 1. Ordunun lOmO Istanbul'a gelse zaten Istanbul'u kontrol

etmek yine zaman allyor komutanlm. Ama ortada bir tehdit var. Tehdide yonelik tahsis edilmi�

kuvvetler var. Bizim iyin onemli olan ordumuzun geri bolgesinin emniyetinin sOratle

saglanmasldlr. Devam ediyor. $imdi bu seminerdeki konseptle uyu�mayan bana gore lokal belki

aradan yimdikle allnml� �eyler ama bu tOr �eyleri hatlrllyor musunuz, ne gOn nasI I gOndeme

geldi? Mesela ihtilal kar�lla�tlrmalarl, ihtilal �artlarlnln kar�lla�trrllmasl nas,/ gOndeme geldi?"

Tanlk Ahmet Re�at Arlkan: "Efendim bu tOr sizin soylediginiz konu�malarl hiy

hatlrlamlyorum. <;OnkO ben lojistik konulara angajeydim ama yine de spesifik bir konu bOyle bir

konu olsaydl mutlaka kulak tlrmalardl dikkatimi yekerdi. Ben boyle bir konu geytigini

hatlrlamlyorum efendim."

Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Tabi raporda belirtilmesi gerekir miydi aYri konu?"

Tanlk Ahmet Re�at Arlkan: "Mutlaka yani boyle bir �eyler olsa elbette ki."

Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan: "Bunlar somut, tamam."

Sanlk Dursun <;iyek: "Saym Ba�kanlm bant kayltlarlyla ilgili, ses kayltlarlyla ilgili Anayasa

Mahkemesinin bir kararl var. Ba�ka yasal deliller ile desteklenmemesi halinde ispat gOeO kabul

edilmemi�tir �klinde bant kayltlarlyla ilgili. $imdi onOmOzdeki donemde bunlarl tartl�aeaglmlza

gore meveut ses kaYltlan hakkmda bunlann tahribat yapllmasl, degi�iklik yapllmasl kolay

olduguna gore bunlann Ozerinde tahribat yapllmadlgl, degi�iklik yapllmadlgl konusunda

Mahkemeniz bir bilirki�i heyeti raporu aldr mr? Iddia Makaml bu raporu gore mi bu sorulan

soruyor? Bunun aydmllga ylkanlmasml talep ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki soruyu sordu, cevabl da aid!. Ses kaYltlanni dinleyeeegiz.

Varsa oyle bir iddianlz bakanz. 0 klslmda tereddOtlO konular varsa onlan degerlendiririz daha

soma."

Sanlk Dursun <;iyek: "Ya bun/an tartl�madan onee bu raporun ahnmasl daha makul degil

mi Ba�kanlm, hukuki degil mi?"

Mahkeme Ba�kanl: "Ihtilaf ylkmazsa neyin raporunu alaeaglz ki, ses kayltlarl oyle kabul

edilirse neyin raporunu alaeaglz 0 zaman."

Sanlk Dursun <;iyek: "Ba�kanlm 9 sene onceki ses kaydlml ben nasll hatlrlayaeaglm."

Mahkeme Ba�kanl: "Sizin konu�manlz yok zaten konu�ma sahipleri slkmtl oldugunu

soylerlerse 0 zaman 0 klslmlan, �Opheli klSlmlari degerlendiririz."

Sanlk Dursun <;iyek: "Peki anla�lldl Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki, ben mesela dinlerken burada sOrekli soz alanlann seslerini

aradan yok rahat �ey yapabildim. Mesela tanlyorsun burada sOrekli �imdi baz klar yok

mesela <; 'n Dogan yok s,k konu�tugu iyin sesini zaten hiy tereddOt yok. I ejat Be Beyin
sesini y a anlyorum. $OkrO Sarll�lk ve Ayhan Ta� Bey hep sesler" anlnlyor. Vine esela

Mustaf I� Beyin mesela sesini, bir ara tam ortadan girdim oraya men tanldlm. Van sesler

tal1JfllYl zaten. Ha 0 sesin taninmaSI �eyinde sOre gelen aklmda tereddOt olu�ursa me�ela

"""""'�;,-��""'''-1;a''' �te" ,,' Wh'"e yO"el�� mad,. V, b'j" 'OZI:
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hatlrlayamadlm derse 0 zaman 0 akl� ieinde degerlendiririz. $imdi oraya gelecegiz yani �u konu

bir bitsin, evet sorusu olan var ml? Buyurun."

Sanlk Cetin Dogan: "Saym Ba�kan �imdi Saym Savclmlz devamh Ozerinde Israrla durdu.

Hakiki yer isimleri yahut �ahls isimleri konu�ulur mu. konu�ulmaz ml? Konusunda biraz takmllh

ben bu konuya tekrar tekrar Ozerinde durulmasm dive soylOyorum. I�in ieinde tam olmayan bir

arkada�ln boyle bir soruya muhatap olmasl bunlar normal mi, degil mi dive sormaSI, altmda

kalmasl olanakslz. Ewela ben soyleyeyim. Hakiki yer isimleri ve hakiki �ahls isimleri zaman

zaman geemi�tir. Ewela onu soyleyeyim. Yani bunda hiebir tereddot yok. COnkO kalkl�malar

Omraniye de olmu�tur. Sangazi'de olmu�tur. Olan yerler belli. Bir slklyonetim bir faraziye size

bunu anlatacaglm. leinde bir sOrO konu�malanm var. Faraziyeye dayanlyor. Bu bir senaryo.

onOmOzde bir senaryo var. Bu senaryoya gore bu yerlerin geememesi burada ahnacak tertip ve

tedbirler ieerisinde lei�leri Bakanhgmm emrettigi genelge cereevesinde isimleri yukanya

kademeli komutanlar. MIT. Emniyet tarafmdan tespil edilmi�, irticaya bula�ml� kimselerin bu

yerlerde bulunmasl kamu personelinin dogru degil ve 0 yOzden de degi�tirilmesi gerekir. Ama

bunlar biz planlan. bu planlan kayltlarda vardlr. GOncelle�tirilmedi, elimizde de plan yok. Yani 0

anlamda gOnlOk plan zaten, plan gOncel degildir. $ahls baklmmdan, �ahlslan koydugunuz

zaman 0 adam bugOn vardlr. yann yoktur. 0 yOzden de 0 gOnkO �artlar ieerisinde goze earpan

ve bize intikal etmi� falanca belediye ba�kanl, Kadlkoy Imam Hatip Usesi MOdOrO eOnkO Milli

Egitim bak Imam Hatip Okulu eve!. COnkO Milli Egitim Bakanhgmm hazlrladlgl, yazdlgl,

yaymladlgl genelgede aykln uygulamalan var. leeriye personelin sokulmasl, Istiklal Ma�mm

okunmasmdaki dOzensizlikler. ant iemede dOzensizlikler bunlar var bunlar intikal etmi�. Yukanya

gitmi�. Soruyorum bende bana bilgi sahibiyim bu genel bilgilerin hepsi bizde orduda yok. Ama

zaman zaman bizim batl garnizon komutanl bu toplantllara katlhyor. Koordinasyon toplantllanna

katlhyor. Intikal eden bilgiler bize geliyor. Ve bu cereevede �ifahi olarak konu�uyorum. Ya sen

hani bu dO�OndOgOnO tamam oldu bunu da dO�OnOyor musun diyorum? Yani 0 arkada�lmlza

bunu sormanlza IOzum yok. Onunla leyit etmenize IOzum yok. Ben soyledim ve ne iein

soyledigimi soylOyorum.

Mahkeme Ba�kanl: "Peki,"

Sanlk Cetin Dogan: "0 donem ieerisinde kaYltlarda olan insanlar bunlar."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Sanlk Cetin Dogan: "Evet, �imdi irtica �imdi tehdit olmaklan elkll ama 0 zaman lehditti.

COnkO �imdi irtica artlk tehdit degil, le�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk Nejat Bek: "$imdi ben 0 zaman plan eah�masl slrasmda herhangi olagandl�1 bir

�ey duymadlgmlzl. hissetmediginizi ifade ettiniz. Ben �imdiye gelmek isliyorum, hemen 5 dakika

oncesine gelmek istiyorum. Saym Savcmm soyledigi cOmleleri hatlrlayamamanlz eok normal.

Ama bu cOmlelerin soylendigi de gereek. Biz bunlara iliraz etmiyoruz zalen. Yani bunlar kayllh

var. Siz bu cOmleleri �imdi duydunuz ve dO�OnOn bu cOmlelerde bir darbenin i�areli, emaresi var

ml sizce?"

Tanlk Ahmet Re�at Ankan: "Benim bilgi kapasilem dogrullusunda ben bulamlyorum oyle

bir �ey."

Sanlk Nejat Bek: "COmlede, Saym Savcmm okudugu verden bir iki eri

hallrlalmak istiyorum mOsaade ederseniz. Konu�an diyor ki; bu 12 EylOl'deki . i degil diy r,

durum onda f diyor. $imdi diyor kar�lmlzda bir dl� lehdit var diyor. ni harekal plan! I

i�aret edi . ma diyor arkamlzda da bir tehdil var diyor. Bunu ifade e rken siz bir geemi� e

yaR Ir ih ilali mi anhyorsunuz yoksa ieinde bulunulan duru a oyundan elkartllma I

ge n ir s yu muc�nJlyorsunuz?"
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Tanlk Ahmet Re�at Ankan: "Benim anlaYI�lm 1. ifade tarzlnlz efendim. Ge<;mi�teki ihtilal,

darbenin baglantlsl gibi baglantl yaplp ancak ihtilal lafl veya darbe lafl ge<;medi, ben onlan

hatlrlamlyorum."

Sanlk Nejat Bek: "Evet, ama 0 ifade de aynen �oyle bir a<;lklama var. Bu diyor farkli ise

IOtten soyleyin. Bu diyor ge<;mi�te yapllan darbelerden farkli diyor, boyle bir �ey yok diyor darbe

demiyor. 12 EylOI ve digerinden farkli diyor. Orada <;OnkO kar�lmlzda bir dO�man yok, yani bir

dl� tehdit yok. Burada diyor dl� tehdit var. Biz bir meseleyi oynuyoruz diyor."

Tanlk Ahmet Re�at Ankan: "Evet, buradan darbe <;Ikmaz efendim."

Sanlk Nejat Bek: "Evet, ben buradan soruyorum."

Tanlk Ahmet Re�at Ankan: "HaYlr darbe <;Ikmaz."

Sanlk Nejat Bek: "Siz bu ifadede bir darbe izi gorOyor musunuz?"

Tanlk Ahmet Re�at Ankan: "HaYlr gormOyorum."

Sanlk Nejat Bek: "Ba�ka sorum yok te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki, peki buyurun KOr�ad Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. KOr�ad Veli Eren: "SaYIn Ba�kanlm bundan birka<; ay once

bir konu ge<;mi�ti. Bu alan istihbaratl ile ilgili. Ben size buradaki personelin bOyOk bir <;ogunlu

alan istihbaratl yapamaz demi�tim, siz de bana bir yeri i�aret etmi�tiniz 3. iddianameden oraya

bakln demi�tiniz. $imdi bu telefon konu�maslnda bir �eye dikkat ettiniz mi bakln SayIn Savclm

okudu. Diyor ki konu�maYI yapan; bizde yok diyor. Fatih'te irticai bolOcO orgOtler var. Bizde

bunlar yok, poliste var. Bize de vermiyor diyor. Ben bunu bir daha vurguluyorum. Alan

istihbaratlnl buradaki kar�lnlzda bulunan insanlann yOzde 99'u yapamaz."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Mustafa Kavaklloglu: "Seminer boyunca oraj , suga, <;ar�af,

sakal, balyoz, tlrpan, testere, yumruk, dokOm, orak ismini ta�lyan herhangi bir plan konu�uldu

mu?"

Tanlk Ahmet Re�at Ankan: "HaYlr gorO�Olmedi ve ben oyle bir �ey, 0 kelimeleri

duymadlm."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Mustafa Kavaklioglu: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Ba�ka sorusu olan yok. Peki, te�ekkOr ederiz. Buyurun yan tarafta

bekleyin. Muharrem Ozcan. Tanlk Muharrem Ozcan, Hamdi oglu, Havva'dan olma, Ak<;akoca

10.01.1953 dogumlu. DOzce iii, Ak<;akoca il<;esi, Kurukavak nOfusuna kaYltli."

Tanlk Muharrem Ozcan: "Evet, dogrudur."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, nOfus hOviyet cOzdanlndan anla�IIIYor. Bize size

ula�abilecegimiz bir adres soyler misiniz?"

Tanlk Muharrem Ozcan: "Tabi, Konutkent Mahallesi 2954 Sokak, Oyak 9, 31/3

Cayyolu/Ankara."

Mahkeme Ba�kanl: "Ikamet ediyor buyurun. $imdi sizde 5-7 Mart 2003 tarihinde yapllan

seminere Genelkurmay Ba�kanliglndan ozel kuvvetler komutanligl temsilcisi olarak

katllml�Slnlz."

Tanlk Muharrem Ozcan: "Dogrudur efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Iddianamede bu seminerde askeri darbenin konu�uldugu, bunun

provaslnln yaplldlgl plan anlamlnda iddia ediliyor. Bu konuda sizin herhangi bir izleniminiz oldu

mu?"

Tanlk Muharrem Ozcan: "Olmadl efendim."

Mah e Ba�kanl: "0 kapsamda dinlenmek i<;in <;aglnldlnlz. Se . ere katllanlard�nbir
ki�i sanlk ugu i<;in sorulan sorularda tereddOt olu�ursa cevap v meyebilirsiniz CMK 48.

madd geregince. Tanlk kendisini sorumlu tutacak herha i bir konuda bey nda

b yabil�n1klan burada gorOyorsunuz. Daha once Ii teyi de inceleme i kanl

CHerhangi bir akrabalik bagl olan var ml i<;lerinde?"
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Tantk Muharrem Ozean: "Yoktur efendim."

Mahkeme Ba�kant: "Husumetiniz olan var miT

Tantk Muharrem Ozcan: "HaYlr, yoktur."

Mahkeme Ba�kant: "Engel durumunuz yok. Beyanlanntz santklann lehine ve aleyhine

Mahkeme Heyeti taraflndan delil olarak esas ahnabilir. Bu nedenle de tam olarak net bildikleriniz

konulannda ve dogru olarak altlklamada bulunmanlz gerekmektedir. Yemin edeeeksiniz. 0

kapsamda beyanda bulunmantzl talep ediyoruz. Yemininizi yaptlrahm. Bildiginizi dosdogru

soyleyeeeginize namusunuz ve viedantntz adlna yemin eder misinizT

Tantk Muharrem Ozean: "Ederim. Bildigimi dosdogru soyleyeeegime namusum ve
viedantm Ozerine yemin ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki, seminer ile ilgili bu 3 gOnlOk �eylere katlldlntz. Nedir bu

konudaki izleniminiz, burada slra dl�1 olaylar ile kar�lla�tmlz ml, konu�malar ile ka�lla�tlnlz

miT

Tantk Muharrem Ozean: "Efendim slra dl�1 hiltbir olay ile kar�lla�madlm. Seminerden

haberim �ubat aYI ortalannda olabilir. Ozel kuwetler komutantntn bana vermi� oldugu emir ile

haberdar oldum. Ozel kuwetler komutanhglntn vermi� oldugu emirde seminerin �u tarihlerde

yapllaeagml, i�te seminerde oynanaeak senaryonun �u oldugu, eereyan tarzl ve ozel kuwetlere

sorulaeak sorular ile ilgili bir emirdi bu. Emri aldlktan soma efendim ben 1. Ordunun Trakya

bblgesinde herhangi bir zamanda ltah�madlm. Bize verilen gorevde hedef Olke ile ilgiliydi. 1.

Ordunun ozel kuvvetlere gonderildigi plant kozmik bOrodan temin ederek seminer vaktine kadar

olan bolOmde 1. Ordunun harekat plantnt ineeledim. Ozel kuvvetlere sorulan sorulan hazlrladlm,

eevapladlm. Santyorum 4 Mart'tl kurye Uftagl ile Istanbul'a geldim, haZlrhklanml 1. Ordu

Karargahmda ilgiliye teslim ettim. Bana Kalender Orduevinden yer aynlml�tl. 1. Ordudan temin

edilen servis ile Kalender'e gittim. 5, 6 ve Tnin ogleye kadar hatlrhyorum, seminere katlldlm ve

bu seminer sOresinee bana gonderilen senaryo eereyan tarzl ve dl�mda herhangi bir olaya tantk

olmadlm."

Mahkeme Ba�kant: "Peki rapora katklnlz oldu mu, sonult raporunaT

Tantk Muharrem Ozean: "Efendim ben Ozel Kuwetler Komutanhgmdan gorevlendirildigim

iltin donO�te sadeee Ozel Kuvvetler Komutantma, 1. Ordu seminerine katlldlglml, seminerde 1.

Ordunun planlnln ineelendigini ve dondOgOmO arz ettim. Herhangi bir yazlh rapor vermedim."

Mahkeme Ba�kant: "Peki, soru sormak isteyen var ml tantga?"

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Siz hem gozlemci olarak hem de konu�mael olarak ml

gittiniz?"

Tantk Muharrem Ozean: "Ben ozel kuwetler temsileisi olarak katlldlm efendim .

Seminerde ozel kuvvetlere sorulaeak sorular vardl, fakat zaman darhgmdan semineri idare eden

harekat mOdOrlOgO bana soru sormadl. Ben de herhangi bir konu�ma faaliyetinde bulunmadlm."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Yani gozlemeilik ile plan seminerine katlhmelhk arasmda

herhangi bir fark yok mu?"

Tantk Muharrem Ozean: "Efendim ben hem gozlemei hem oyuneuyum. Ozel kuvvetlerin

kullantlmasl, ozel bilgiyi gerektiren bir husus oldugu iltin 1. Ordunun ozel kuwetler ile ilgili

yapaeagl harekatta ozel kuwetlerinin kullantlmasl konusunda onlara destek olmak. Ozel

Kuvvetler Komutanhgl ile gerekli irtibatl saglamak, benim vazifem bu."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Peki Ba�kantm."

Mahkeme Ba�kant: "Buyurun."

S�k� Dogan: "Ho� geldiniz."

'ajlK'Muharrem Ozean: "Sagolun." .'
ntk Cetin Dogan: "Bu konuyu altmakta yarar var. 15 tane�zlemelden bahsed'iruz,

, '�!Jlml(W-olkeden, �eyden bahsediyoruz birlikten kast I:liyoruz. Ordunun or anik

'um:taolmayan. Bu organik kurulu�unda olmayanlar planlard gorev alaeak utlsur rdlr.
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Ozel kuwetlerin kendi planlannda da burada tartl�mak istemiyoruz, Ozel kuvvetlerin kendi

planIan if;erisinde de bu plan gergevesinde derinlikte kullanma imkanlan var. Bunun burada

tartl�llmaslnln uygun olmayacaglnl du�unuyorum. Onun i9in katllml�tlr, te�ekkur ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Seminerde siz olaganustu bir durum, konu�ma

tespit edemediniz mi?"

Tamk Muharrem Ozcan: "HaYlr,"

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Daha Once bin;:ok metin okuduk burada siz

yoktunuz tabi. Seminerde konu�ulmamasl gereken i�te gOrevli belediye ba�kanlan olsun, diger

!?eyler olsun onlar ile ilgili dikkatinizi yeken bir �ey oldu mu?"

Tamk Muharrem Ozcan: "HaYlr, �ken bir �ey olmadl."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Son kapam� konu�maslnda dikkatinizi �ken bir

husus oldu mu?"

Tamk Muharrem Ozcan: "HaYIr."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Siyaset ile ilgili konu�malar."

Tamk Muharrem Ozcan: "Olmadl, olmadl."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Irticai yapllanmalar ile ilgili konu�malara �ahit

oldunuz mu?"

Tamk Muharrem Ozcan: "HaYlr olmadlm."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Onlenmesine dair senaryoda bir �ey yok muydu?"

Tanlk Muharrem Ozcan: "Yani �Oyle; seminerin 1. gunu yani �eyde yamlabilirim. Plamn

ekleri var. Bu planln eklerinden bir tanesi de geri bCllge emniyeti ile ilgili hususlardl. Samyorum

seminerde bu hususlar teferruath olarak incelendi. Ama bu sizin sordugunuz Ozel bir �ekilde

herhangi haflzamda herhangi bir �ey yok SayIn Savclm."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Tamam."

Mahkeme Ba�kam: "Peki, son tamglmlzl alahm Oktay Ceylan. Peki te�ekkur ederiz,"

Bir klslm samklar mudafii Mustafa Kavakhoglu: "Efendim aym soruyu sormak istiyorum

ben."

Mahkeme Ba�kam: "Seminerde balyoz, oraj, suga, testere, urgan �eklinde harekat

planlanndan sOz edildi mi, Avukat Bey onu soracak?"

Tamk Muharrem Ozcan: "Efendim ben sadece �unu ifade etmek istiyorum. Seminerde

sadece ben 1. Ordu harekat planlnln incelendigini hatlrhyorum. Cunku 9ah�malanmdan onu

gOrdum. 1. Ordu harekat plan In In ismini hatlrlamlyorum. 0 tarihteki bakllirsa Ogrenilir,

bilemiyorum."

Mahkeme Ba�kam: "Bu sOzleri hatlrlamlyorsunuz?"

Tamk Muharrem Ozcan: "HaYlr asia."

Mahkeme Ba�kam: "Peki."

Tamk Muharrem Ozcan: "Oyle afedersiniz Deniz Kuvveti, Hava Kuvveti ile ilgili 90k

seminerde bir faaliyeti hatlrlamlyorum,"

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun,"

Samk Cetin Dogan: "Eger ayklrl bir �ey olsaydl darbe plam, oraj, suga, 9ar�af bunun gibi

!?eyler olsaydl hatlrlamaz mlydlnlz?"

Tamk Muharrem Ozcan: "Hatlrlardlm kesin. Yani normal benim aldlglm egiti

seminerin dl�lnda bir faaliyet kesinlikle hatlrlamlyorum,"

Saryj< �tin Dogan: "Te�ekkur ederim."

M�me Ba�kam: "Peki diger tamgl alahm. Buyurun oturabilir ' iz yan ta�afta.�vet
y �n. Muhittin oglu, Vasfiye'den olma, Istanbul, 27.04,1 0 dogumlu. Istanb I iii,

,�u . Ii K9� nufusuna kaYlth. Nufus huviyet cuzdanlnda da bu bilgiler al')la� Iyor.

.�mlz bir adres sOyler misiniz?"

ir
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Tamk Oktay Ceylan: "2 Mei?rutiyet Caddesi, Oyak-Atakent 1 Sitesi, D-41-A Blok, Numara

21, Eryaman/EtimesgutiAnkara."

Mahkeme Bai?kanl: "Etimesgut'ta oturuyorsunuz. Peki, siz de buyurun. Genelkurmay

gozlemci heyetince MEBS Bai?kanhglnr temsilen bulunmui?sunuz."

Tanlk Oktay Ceylan: "Dogrudur."

Mahkeme Bai?kanl: "Iddianamede seminerde ongorOlen bir askeri mOdahalenin

provaslnln yaplldlgl, bunun tartli?lldlgl iddia ediliyor. Seminere katllan birisi olarak bu konuda

bilginize bai?vurulmak Ozere <;:aglnldlnlz. Gozlemcilerden bir kii?i hakklnda dava a<;:lldlgl i<;:in ve

kendinizi bu yonde i?Ophe altlnda blrakacak konularda CMK 48. maddesi geregince herhangi bir

beyanda bulunmama hakklmz var. Sanlklardan tamdlgrmz var ml? Listeyi de inceleme imkanl

tamndl. Akrabanlz olan var ml daha dogrusu?"

Tanlk Oktay Ceylan: "Akrabam olan yok."

Mahkeme Bai?kanl: "Peki aramzda husumet olan var miT

Tamk Oktay Ceylan: "Husumet olan da yok."

Mahkeme Bai?kam: "Peki yani engel durumunuz yok. Beyanlannlz sanlklann lehine ve

aleyhine Mahkemece delil olarak esas ahnabilir. Bu nedenle dogruyu soylemeniz onem arz

etmektedir. Yemininizi yaptlracaglz daha sonra da seminerdeki izleniminiz hakklnda bilgilerinizi

alacaglz. Bildiginizi dosdogru soyleyeceginize namusunuz ve vicdanlnlz adlna yemin eder

misinizT

Tamk Oktay Ceylan: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdanlm Ozerine

yemin ederim."

Mahkeme Bai?kanl: "Seminerde neler konui?uldu? Sizin 0 donemki askeri tecrObenize

gore rutin dli?1 bir konu gorOi?OldO mO? Ne hatlrlryorsunuz bu konuda? Ya da yansllarda bOyle

konular kondu mu? GOnlOk siyasi gelii?melere i1ii?kin askeri olmayan konular tartli?lldl ml

hatlrhyor musunuz bunlanT

Tamk Oktay Ceylan: "Seminere ben Gen. Kur. Muhabere Elektronik ve Bilgi

Sistemler Bai?kanhgl temsilcisi olarak katlldlm. Ozellikle de muhabere konulannl dikkatle

dinledim. Bildigim kadan i1e senaryoda 1. Ordunun plan gorevleri i1e ilgili konular gorOi?Olecekti,

bunlar gorOi?OIdO. Bunun dli?lnda da Istanbul'da toplumsal bir olay olursa, bu konuda bir gorev

verilirse bu olaya nasll mOdahale edilecegine i1ii?kin sunumlar yaplldl. Bunun dli?lnda benim

dikkatimi <;:eken olaganOstu bir konu gorui?ulmedi."

Mahkeme Bai?kam: "Peki soru sormak isteyen var ml tanlgaT

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Gozlemci raporuna katklnlz ne i?ekilde oldu?"

Tamk Oktay Ceylan: "Gozlemci raporuna katkrm olmadl. Donunce slrah amirlerime

seminerde muhabere ihtiya<;:lan dogrultusunda bir husus gorui?Olmedigini, herhangi

Genelkurmay seviyesinde bir ihtiya<;: beyan edilmedigini i?ifahi olarak arz ettim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Gozlemci raporunun nasll hazlrlandlgl hususunda bilginiz

var ml?"

Tamk Oktay Ceylan: "Yok. Sorumlu bai?kanllk harekat bai?kanhglydl. Bize koordineye

a<;:madl raporu."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Siz kendi slrall amirlerinize i?ifahi olarak bilgi verdiniz.

Vermii? oldugunuz bilgi d1i?lna <;:Iklldlglnln denetlemesini nasll yaptlmz bilgi dli?lna <;:lklP

<;:Ikllmadlgl hususunda? Yani raporda sizin amirinize vermii? oldugunuz gozlem sevrH1eiR'!'"

yanhi? yahut da eksik bir bilgi olsaydl bunun denetimini nasll yapacaktlnlz?"

Ta Okta Ceylan: "�imdi i?oyle, usulen bir sorumlu bai?kanllk 01 raporu 0 hazlrlar ki

bu plan i I oldugu i<;:in harekat bai?kanhgl dogal olarak. Koordi makamlannrn hangis'

olacaglnl raporu hazlrlayan karar verir. Bir de seminerde muhabe e i1e ilgili hi<;:bir i?ey y��i
strat" eviyede muhabere ihtiya<;:lan ile ilgili hi<;:bir husus gundem gelmedigi i<;:in �por da
b ne getirmedigi i<;:in sorgulamadlm."

" �
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Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Tamam Ba!?kanlm."
Mahkeme Ba!?kanl: "Buyurun."

Sanlk Mehmet Kemal Gonulda!?: "Ho!? geldiniz."

Tanlk Oktay Ceylan: "Sagolun."

Sanlk Mehmet Kemal Gonulda!?: "Siz muhabereci misiniz, OBI miT

Tanlk Oktay Ceylan: "Smlf olarak muhabereciyim."

Sanlk Mehmet Kemal Gonulda!?: "Muhaberecisiniz. Kltada c;ah!?tmlz miT

Tanlk Oktay Ceylan: "Kltada 3 yll ozel kuwetlerde yah!?tlm. Onun dl!?lnda sadece bir 6

ayhk boluk komutanhgl gorevim var."

Sanlk Mehmet Kemal Gonulda!?: "Peki ben bu iddia edilen sozde balyoz planl, 5. madde

b flkrasl muhabere klsml ile ilgili size bir iki !?ey soracaglm. Bunlara klsaca cevap verirseniz

uygun olur. Kara Kuwetlerinde esas muhabere vasltasl nedir?"

Tanlk Oktay Ceylan: "Bildigim kadan ile telsizdir."

Sanlk Mehmet Kemal Gonulda!?: "Peki radyo esas muhabere vasltasl olarak kullanlhr

ml?"

Tanlk Oktay Ceylan: "Radyo bir almac;tlr benim anladlglm anlamda. Yani benim

anladlglm anlamda kullanlhrsa almac;tlr. Muhabere vasltasl olarak kullanllmaz."

Sanlk Mehmet Kemal Gonulda!?: "Kullanllmaz."

Tanlk Oktay Ceylan: "Ingilizcesinden telsiz olarak !?ey yaplhrsa kullanllabilir."

Sanlk Mehmet Kemal Gonulda!?: "Tamam. Peki, yine muhabere bolumunde yedek

muhabere vasltasl olarak Kral TV mesaj bant sistemi kullanllacaktlr deniyor. Silahh kuwetlerde

yedek muhabere vasltasl olarak Kral TV'nin bant sistemi kullanlhyor mu veya kullanlldl ml bu

gune kadar."

Tanlk Oktay Ceylan: "Tabi ki haYIr."

Sanlk Mehmet Kemal Gonulda!?: "Seminerde boyle bir !?ey geyti miT

Tanlk Oktay Ceylan: "Seminerde bu hususun gec;ip gec;medigini hatlrlamlyorum."

Sanlk Mehmet Kemal Gonulda!?: "Peki Silahh Kuwetlerde canslz posta kutulan kullanlml

var mldlr? Canslz posta kutulannln kullanlml var mldlr boyle?"

Tanlk Oktay Ceylan: "Yani bizim yonergelerimizde yoktur."

Sanlk Mehmet Kemal Gonulda!?: "Uygulamada var mldlrT

Tanlk Oktay Ceylan: "Bildigim kadan i1e yoktur."

Sanlk Mehmet Kemal Gonulda!?: "Peki canh posta kutulannm kullanlml var mldlr?"

Tanlk Oktay Ceylan: "Yani Silahh Kuwetler olarak olsa olsa gayrinizami harpte olur.

Onun dl!?mda konvansiyonel muharebede olmaz."

Sanlk Mehmet Kemal Gonulda!?: "Peki Turk Silahh Kuwetlerinde soz konusu donemde

kriptolu cep telefonlan kullanlhyor muydu?"

Tanlk Oktay Ceylan: "Soz konusu donemde."

Sanlk Mehmet Kemal Gonulda!?: "2003."

Tanlk Oktay Ceylan: "2003'te !?oyle, Genelkurmay Elektronik Harp Idaresinde c;ah!?t1glm

ic;in cep telefonlan ile ilgili geli!?meleri 0 slrada takip ediyordum. Kriptolu cap telefonu henuz

kullanllmlyordu."

Sanlk Mehmet Kemal Gonulda!?: "Peki te!?ekkur ederim."

Mahkeme Ba!?kanl: "Peki bu a!?amada, var ml? Avukat Mustafa Bey !?eyi."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Mustafa Kavakhoglu: "Seminerde bun�up duyma,
kaYltlara gec;ir ek istiyorum efendim."

Mah e a!?kanl: "Seminer slrasmda balyoz, oraj, suga, �

!?eklinde b" harekat planlannln ismini duydunuz mu?"

a eylao;."Duymadlm."

srll: "Duymadmlz. Buyurun mikrofonu verelim."

�tr�
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Sanlk Ali Yasin TOrker: "Ba�kanlm yanh� hatlrlamlyorsam ge�n hafta Saym lIker

Ba�bug ifadesinde �oyle bir beyanda bulundu. Dedi ki; biz bu Genelkurmaym gozlemci sonu�

raporunu da lojistik ba�kanllktan bulduk dedi. Sayln Oyemiz soruyor bu verdiginiz raporlann

denetimini nasll yaplyorsunuz dive. Ashnda burada a�lk. Harekat ba�kanllgl raporu hazlrhyor ve

ilgili ba�kanhklara gonderiyor. Yani i1gili ba�kanhklar 0 rapora kendi goro�lerinin girip girmedigini

o mekanizma ile takip etme imkanlna sahipler. Ikinci konu. Kendisi belki hatlrlamlyor olabilir yani

sorudan dolayl soylOyorum. Ikinci konu da gene Saym Ilker Ba�bug'un ve Sayln Ya�ar

BOyOkanlt'm iki ifadesi vardl. lIker Ba�bug dedi ki; biz dedi senaryo ile ilgili dedi dOzeltmemizi

�ektik daha sonra 31 'indeki evrak gelince de herhangi bir sakmcasml gormedik dedi. 0 zamanki

Duru�ma SaVClmlZ dedi ki; e burada bir emre itaatsizlik var. E siz bunun i�in dedi bir i�lem

yapmadlnlz ml dedi. Kendisi bunun emre itaatsizlik oldugunu dO�Onmedigini soyledi. Burada

aslmda danl�llmasl gerek ki�i Sayln Ayta� Yalman donemin Kara Kuwetleri Komutanl."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Sanlk Ali Yasin TOrker: "Iddianamede de bu darbenin Saym Ayta� Yalman tarafmdan

onlendigi ifade ediliyor. Baklyoruz biz tabi delil dosyalanna Saym Ayta� Yalman'm bu konuda

Saym Iddia Makamml destekleyen bir ifadesi var ml dive. E Sayrn Ayta� Yalman'm bu konuda

bir ifadesi yok. Peki, aleyhinde var ml dive baklyoruz. 3. dava dosyasmm 71. klasorOnde ashnda

Savclilk Makamma hakslzhk yapmamak lazlm. Sanlklarrn lehinde �ok onemli delilleri koyuyor.

Burada 71. klasore bir delil koymu�. Ben �imdi size okuyorum. $imdi koymu� ben okuyorum

efendim size, bakln diyor ki."

Mahkeme Ba�kanl: "3. iddianame 71. klasor."

Sanlk Ali Yasin TOrker: "Evet 71. klasorde 05 Arahk 2009 tarihinde Saym Ayta� Yalman'm

ba�ka bir soru�turma kapsammda alman ifadesi var. Bu ifadesinde aynen �u ifadeyi kullanlyor.

Soz konusu komutanllglm doneminde Kara Kuvvetleri i�erisinde birlik beraberligi saglama,

gerekli motivasyonu Ost dOzeyde tutabilme, dolaylsl i1e mOnferit de olsa disiplinsizlige flrsat

vermemek i�in birlikler Ozerinde tam bir denetim mekanizmasl kurdum. Bunun sonucu olarak

komutanllk donemi i�erisinde bu yonde yasadl�1 hi�bir olay vuku bulmadlgml ozellikle belirtmek

isterim. $imdi ifade vermi�, bu bir delil te�ekkOr ediyoruz. Bununla da yetinmemi� Saym Ayta�

Yalman'm basma yanslml� olan ifadeleri var. DOnya BOlteni 28 Nisan 2010. HOrriyet'e konu�an

Yalman balyoz semineri hakkmda hi�bir bilgi belgeye sahip olmadlgrnl, bu yOzden a�lklama

yapmadlglnl soyledi. Dava konusu i1e ilgili bilgi belgeye sahip olmadlglml ozellikle belirtmek

isterim. Adaletin tecelli edecegine olan inanclml belirtirken su�suz olduklanna inandlglm

arkada�lanmm ozgOrlOklerine kavu�acagma bOWn kalbim ile inanlyorum demi�. Bununla da

yetinmemi� ha bu emre itaatsizlik konusu i1e i1gili de daha sonra Sedat Ergin'e bir mOlakatta

bulunmu�. 10 Agustos 2010 tahmin ediyorum HOrriyet gazetesi. Bu konu hatlrlatllml� denmi� ki;

sizin emrinize aykirl olarak burada senaryo oynanmadlgl iddia ediliyor ne diyorsunuz demi�.

Demi� ki; benim hizmet anlaYI�lmda yapllan her gOzel faaliyet mOkafatlandlnhr. Yapllan her

yanll� da cezalandirlilr. Ya�anan bu olaylan da bu �r�ve i�inde gormek gerekir. Bu olayda

gereken yapllml�tlr. Ne gerekiyorsa zaten Ayta� pa�a bu emir i1e i1gili olarak da yapml�. Ben

ge�n sefer biz bunu yazlll olarak ilettik. Eger tabi ki bu delilin sanlklar lehinde oldugunu

dO�OnOyorsaniz ki ben ge�n verdiginiz kararda sanlklann durumuna katkl saglamayacagml

dO�OndOgOnOz a�lk bir delil var. Yani boyle bir darbe te�ebbOsO olmadlglnl Sayrn Ayta� Yalman

Cumhuriyet Savclhgmda, 250 ile yetkili Cumhuriyet Savclllgmda 5 Arahk 2009 tarihinde

Cumhuriyet Savclsl onOnde ifade etmi�. Eger bunu yeterli gorOyorsaniz �aglrm a

sahipsiniz am eger hala bir �Ophe varsa ki bana gore bir �Ophe yok. SayI yta� Yalman' n

tanlk olarak te r Inlenmesini talep ediyorum ve kendisinin de bu �gn eklemeden bura a

gelmesini i . rum. 2. konu Saym Hilmi Ozkok ile ilgili donemin Genel rmay Ba�kanl, bur a

2. Ba Ya�ar BijyOkanlt ifade etti. Ben dedi sonu� raporunu em arz ettirdim, he de

gi .. �ll� raporunu hem arz ettirdim, hem de gittim ndim bilgi verdfm. ani
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kendisi dedi seminerle ilgili bilgi sahibiydi dedi. Eger Hilmi Ozkok'On bu konu ile ilgili bir bilgiye

sahip oldugu dO!iOnOIOyorsa Sayln Hilmi Ozkok'de tanlk olarak buraya �aglnlsln ve kendisinden

de ben istirham ediyorum kendisi de bu tanlk �agnslnl beklemesin 10tfen gelsin Mahkemeye

eger bildigi herhangi bir !iey varsa 10tfen bunu soylesin ve maddi ger�ek bir an once ortaya

�Iksln. Son olarak ge�en sene tabi biz 3. dava i1e katlldlglmlz i�in 0 zaman davayl baslndan

takip ediyorduk. 14 Mart 2010 tarihinde Sayln yetin Dogan ifadesini vermi!i burada. Ben

kitablnda da okudum. $u ifadeyi kullanlyor Ayta� Yalman hakklnda; bu konuda suskunlugunun

nedenini sonradan ogrenmi!i bulunuyorum. Bu suskunlugun balyoz davasl ile yaklndan veya

uzaktan hi�bir i1i!ikisi olmadlgl i�in bu konu Ozerinde bir yorum yapmak istemiyorum demi!i. Ne

Heyetinizden, ne Soru!iturma SavcllIglndan, ne buradaki sanlklardan hi� kimse Sayln yetin

Dogan'a sormaml!i neden suskun kallyor, bildiginiz gerek�e nedir? Bunu soyleyin biz de

ogrenelim dememi!i. Eger kendisi bir a�lklama yapmak istiyorsa ben bu konuda da bilgi sahibi

olmak istiyorum. Ben 6 aydlr burada tutuklu olarak yargllanlyorum. Hi�bir su�umun, hi�bir

gOnahlmln olmadlgl bir konudan dolay I benim ozgOrlOgOm klsltlanlyor. Bu konuda benim

gorebildigim kadanyla birka� tane gazeteci var. SOrekli sanki boyle bir darbe plan I yap11ml!i,

bOyle bir seminere katllml!i gibi televizyonlarda ve gazetelerde konu!iuyorlar. Eger kendileri

gelmezlerse ben bir sonraki talepte Mahkemenizden 0 gazetecilerin buraya tanlk olarak getirilip

dinlenmesini istiyorum, �OnkO 360 ki!ii dinlendi bilen yok, tanlklar dinlendi bilen yok. 3-5 tane

gazeteci var. Ne biliyorlarsa gelsinler soylesinler. Eger i!ibirligi yaptllarsa onlar da burada

yargllanslnlar. "

Salonda soz almadan konu!iuldu, anla!illamadl.

Sanlk Hayri GOner: "SaYIn Ba!ikanlm birka� gOndOr heyecanla burada soz almak i�in

bekliyorum ama arkada!ilm benden on aldl, benim hislerime tercOman oldu, soyleyeceklerimin

bir bolOmO onun soylediklerinin tekran olacak. Cuma gOnO burada ifade veren Genelkurmay

Ba!ikanllgl yapml!i 2 emekli orgeneral, halen Jandarma Genel Komutanl olan Orgeneral dahil

botOn tanlklar burada kendileri de ifade ettiler. Orgeneraller dahil karargahln amiriyiz, karargah

subaylylz, komutanlanmlzln verdigi emirleri takip ve kontrol ederiz dediler. Dolaylslyla bu iki

komutanln Orgeneral Hilmi Ozkok ve Orgeneral Ayta� Yalman'ln tutum ve davranl!ilannl,

emirlerinin gereklerini, sonu�lanni ogrenmenin en dogru yolu bizzat kendilerine sormaktlr.

Komutanlardan bir tanesi buraya 1 saatlik ara�la gidi!i mesafesinde Fenerbah�'de devletin

kendisine tahsis ettigi korumall konutta oturmaktadlr. Digeri, u�u!i dahil 3 saatlik mesafede,

Izmir'de devletin tahsis ettigi komutanllk konutunda oturmaktadlr. Komutanlann emrinde koruma

personeli, makam ara�lan, seyahatlerinde Merkez Komutanllgl, Jandarma Birlikleri gerektiginde

Emniyet Kuwetlerinin tahsis ettigi eskort destegi vardlr. Eger biraz gayret edilir kendileri

Mahkemeye davet edilirse televizyonlarda bu birka� dakika sonra f1a!i haber olarak yer allr, alt

yazl ile duyurulur, hi� kimsenin teblig i�in gayret gostermesine bile ihtiya� olmaz. Savclilk

Makaml Cuma gOnO Orgeneral, Emekli Orgeneral Ya!iar BOyOkanlt'a aynen !ioyle soyledi;

Emekli Orgeneral Hilmi Ozkok'On klt'a intikalleri ile i1gili emrini rivayetlere inandlglndan

bahsederek Ya!iar BOyOkanlt'a bunu sordu. Bunu Ya!iar BOyOkanlt'a niye soruyorsunuz? Bu

emri veren Orgeneral Hilmi Ozkok'e sormak gerekmez mi? ozOr dilerim kendimi kontrol etmekte

zorluk �ekiyorum. Sayglslzllk yaptlglmln farklndaYlm. LOtfen bag '!ilayln , bu !iekilde konu!imak

bizlere yakl!imlyor, ama tahammOI slnlrlmln artlk son noktalanna yakla!itlglm i�in kendimi

kontrol etmekte dO!itogOm bu zafiyeti ifade ediyorum. BugOne kadar ne Istanbul Cumhuriyet

Ba!isavclsl, aynen soylOyorum. Ne Istanbul Cumhuriyet Ba!iSavclsl, ne Ba!is ekili, e

iddianamel de i alan olan Savcllar, burada duran 2 tane Savclda 0 ki!iiye ya In

personelde I Makamlndan hi� birinin akllna Hilmi Ozkok Orgenerale lye bu kltalan inti al

ettirdin di ormak gelmedi mi? Eger bu orgenerale sormak akllnlza 9 ediyse devletin re mi

kuru Ian Genelkur:.may Ba!ikanllglna tarihlerini belirtip bu tarihlerde TOrk Si hll

K de�rKif'a intikalleri yaplldl. Nereye yaplldl, kim yapt, ne maksatla yjlpil I ve
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bunlar tekrar geriye ne zaman dondO. Bunlar sorulamaz ml Genelkurmay Ba�kanhgma? Sayln

Ba�kanlm eger maddi ger�gin bir an ewer ortaya ylkanlmasl iyin bu salonda bulunan herkes

samimi ise yann sabah sizin davetiniz, sizin davetiniz degilse bizim yagnmlz Ozerine bu iki

emekli orgeneral buraya gelmeli. Benim talebim budur, beni sablrla dinlediniz, ses tonum ve

davranl�lanm dolaylslyla ozOr dileyerek talebimi iletiyorum. Saygllar sunuyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki, buyurun �OkrO Bey."

Sanlk �OkrO Saru�lk: "SaYln Ba�kanlm 2 arkada�lmlz hepimizin hislerine tercOman oldu.

Geryekten bu konu yok onemli biz aramlzda bunu slk slk konu�uyoruz. LOtfen bunu boyle kabul

edin, 365 arkada�m ortak talebidir bu. Arkada�lanmlz hislerimize tercOman oldu. LOtfen gelsinler

bu konuda yOnkO bir kurumda her �eyden komutan sorumludur. Her �eyin cevabmr 0 vermek

mecburiyetindedir. Digerleri mutlaka onlann yardlmcllandlr. Onlar gerekeni soylemi�lerdir,

dogrulan konu�mu�lardlr. Ama iki komutanln kesinlikle buraya gelmi� olmasl lazlm. <;OnkO

bOlOn arkada�lar bunu savunmalannda dile getirdiler. Ben kendi takdimimde 4 defa davet ettim.

<;OnkO kendilerinin Harp Okulunda gorevleri esnaslnda verdikleri bir soz var. Biz olOme kadar

beraberiz diyorlar. Soyledikleri lafm arkaslnda durmalan gerekir. Bu 3 komutan burada gorev

yaptl, 3'0 de gorev yaptl. 0 silah arkada�lannm mutlaka arkasmda durmalan gerekir. Eger

yaptlglmlz bir yanh� varsa gelsin onun da cevabml versinler biz ona da razlYlz. Te�ekkOr

ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki"

Sanlk Ali Ihsan <;uhadaroglu: "Saym Ba�kanlm komutanlann gorevi Iy Hizmet Kanununda

yazilldir. Astlanna verdigi emrin zamanmda tam ve dogru yaplldlgrnda kontrol ve denetim gorevi

vardlr. Cuma gOnO dinledigimiz Emekli Genelkurmay Ba�kanlanm,z 0 donemde kurmay

ba�kanhgl gorevi ile mO�tekildiler. Esas sorumlular Kuvvet Komutanl ve Genelkurmay

Ba�kanldlr. Biraz onceki talepleri kanun hOkmO de olarak, komutanhgm astlannl denetim ve

gozetim sorumlulugundan dolayl bu taleplerin verine getirilmesini arz ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki tanlkla ilgili soru soracak var ml? Yok. Peki te�ekkOr ediyoruz

geldiginiz iyin."

Tanlk Oktay Ceylan: "Sagolun Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: " Aynlabilirsiniz, tanlk dinleme i�lemi bitmi�tir. Bu seminer ses

kayltlannm oldugu DVD'yi bir takahm."

Mikrofona konu�ulmadlgl iyin anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "Bir gorelim de, i�leyi�ini gorelim ondan sonra ara verecegiz. Bir

CD'ye takahm da i�leyi�inde sorun var ml, ya da arada ml bakanz. Bir ay ekrana yanslt bakallm.

Bu ekranlar niye boyle Ismmadan dolay, ml, 1. kaset,"

Seminere ait oldugu iddia edilen 1 nolu ses kasedi dinlenmeye ba,landl.

Mahkeme Ba�kanr: "Ses dC/zeni iyi yani sesi duyuyorsunuz. Peki, 40. dakikaya getir

orada zannediyorum olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryonun sunumu var. devam ettir."

Seminere ait oldugu iddia edilen 1 nolu ses kasedi dinlenmeye devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam, bizim takip ettigimiz �ey aynl onda slkmtl yok. 0 dakikalara

da uyuyor ara verelim ondan sonra ses kaYltlanni incelemeye ba�layahm."

Duru,maya klsa bir ara verildi.

Duru,maya kaldlgl verden devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "Seminer ses kaYltlannin dinlenilmesine ba�hyoruz. Buyurun."

Sanlk Ali Sadi Onsal: "Ba�kanlm bir �ey soylemek istiyorum."

Mahk e Ba�kanl: "Buyurun."

Sanl I Sadi Onsal: "Saym Ba�kanlm geyen hafta konu bOlO OnC/ bozmama'

aylslnda ramad,m ama bir burada duru�ma ba�lamadan once Istan zannedersem yanh

anlam I ise. Istanbul Emniyet MOdOrlOgOnden bir yazl yok klsa 0 ndu. Ancak daha son

ayl agm�1 ifade etmi�tiniz. Donanma Komutanhgmdaki hard d' klerdeki bulunan larrnak
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izieriyle ilgili. Acaba onun okunmasl mumkun olabiiir mi? Aiamadlk evrakl da buradan yazl

i!}lerine gitmedigi iyin."

Mahkeme Ba!}kam: "Tamam masamda okuyacaglm onu. Buyurun."

Samk <;:etin Dogan mudafii Av. Huseyin Ersoz: "SaYIn Ba!}kan Degerli Heyet tabi siz ses

kayltlanm, seminerdeki ses kaYltlanm dinlemeye ba!}layacakslnlz. Yaimz bizim !}U a!}amada bir

ba!}ka talebimiz oiacak ozeilikie bu ses kayltlanyia ilgiii olarak. $oyie ki !}U anda huzurunuzda

buiunan samklann sadece 48 tanesi seminere katllml!} oian ki!}i1er ve bu 48 ki!}i seminerle ilgili

olarak belki de bir SUy isnadl ile kar!}1 kar!}lya fakat bunun haricindeki bUlun sanlklann tamaml

iddia edilen balyoz harekat plam ve buna bagh olan dijital dokumanlar ve yine 11 nolu CD, 17

nolu CD ve 16 nolu CD ve Donanma Komutanhglndan ele geytigi iddia olunan hard diskin

iyerisindeki dijital verilere dayamlarak sUyiamyor. Bu sebepten dolayl ozeilikle bu deliilerin

irdelenmesi ve tartl!}llmaSI a!}amaslnda belki de soz konusu dijitailerin hukuka uygunlugunun ve

bunlann iyeriklerinin tartl!}llmaSI, !}U anda maddi geryegin ortaya ylkartilmasl noktaslnda daha

faydall olacaktlr du!}uncesindeyiz. Bu yeryevede bu seminer kayltlanndan once ki zaten 1.

iddianamede biliyorsunuz ki bu seminer kayltlanyla ilgili olarak herhangi bir SUy isnadlnda

bulunulmadlgl degerlendirilmesi soz konusu, ancak yine de yani Mahkemeniz bu seminer

kayltlanyla ilgili olarak kafaslnda bir taklm soru i!}aretleri varsa bunlan da aydlnlatmaya hazlr

oldugumuzu belirterek. Soz konusu dijital dokumanlardan ba!}iayarak bu irdelemenin yapilmasl

gerektigi du!}uncesindeyiz. Bu hususu Mahkemenizin biigisine sunuyorum ve aym zamanda

talep ediyorum."

Mahkeme Ba!}kam: "Peki buyurun Avukat Bey."

Bir klslm samklar mudafii Av. Ali Fahir Kayacan: "SaYIn Mahkeme Heyeti !}imdi ben

tamklann ilk tanlgln dinlenmesinden sonra hatlriarsanlz. Ceza Muhakemesi yasaslnln 215.

maddesi uyannca tamk beyanlna kar!}1 beyanda bulunma hakklml kuilanmak istemi!}tim. SayIn

Mahkeme Ba!}kam da davanln niteligi itibari ile samk saYlslnln yoklugu nedeni iie bunlann daha

soma bulunulmasl yonunde beyanda buiundu ve hatta karar allnmasl yonundeki talebi uzerine

de bizim bu talebimizin reddine ili!}kin karar ahndl. $imdi tanlklann dinlenmesi bitti !}U anda.

Mahkeme taraflndan yaglrllan tamklann dinlenmesi bitti. Hatta 0 celse bu yondeki beyanlml

yaparken Sayln Mahkeme Ba!}kanl, yani Mahkeme Heyetini 0 anda yuruten Mahkeme Ba!}kam

oiarak kastediyorum. Ben yunku isim zikretmek gerek yok. Zamam i1e i1gili olarak yasada

herhangi bir hOkum bulunmadlglnl ifade ettiier. Tabi benim degerlendirmeme gore tamgln

hemen akabinde olur genel uygulama da boyledir ashnda ama 0 geyti. $imdi ben tamk

beyanlanna kar!} I beyanda buiunmak istiyorum. Ceza Muhakemesi Yasaslnln 215. maddesi

uyannca tum tamk beyanlanm kapsamak kaydl ile bu talebimi."

Mahkeme Ba!}kam: "Peki talebiniz allndl. Ayahm."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Buryin Hekimoglu: "Efendim samgln da az once belirttigi

parmak iziyle i1gili raporda ben biraz once kaleminize gittim. 0 raporu sordum."

Mahkeme Ba!}kanl: "Masamda masamda."

Bir klslm samklar mudafii Av. Buryin Hekimoglu: "Yalmz !}oyle dediler bana kalemden 0

rapor yanh!}ml!}. 0 rapor yanh!}hkla gelmi!} ashnda oyle bir rapor tarzlnda bir !}ey soylendi. Yani

bir ileti!}imsizlik bir uyumsuzluk var. Hani tekrar gittigimiz zaman aynl !}eyle kar!}lia!}mamak iyin."

Mahkeme Ba!}kam: "Kaiem bilmiyor raporu."

Bir klslm samklar mudafii Av. Buryin Hekimoglu: "Evet."

Mahkeme Ba!}kam: "Kan!}tlrml!}lardlr ba!}ka bir !}eyle. Yani onu aYlrdlm.

baktlm. Onu bir dahaki duru!}mada okuruz aynntlslm. $imdi geyelim."

Sa��tin Dogan: "Bir !}ey soyleyebilir miyim?"

M��e Ba!}kam: "Tabi buyurun."

mk <;:etin-DeQan: "Efendim ses kaYltlannin dinienmesi he

ol\Jm�ne kadar onceligin avukatlmln dedigi gibi dijital v
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saghgl yahut hukukiligini tartl�mak iyi ise de madem ki buna karar verdiniz. Bunu devam edelim.

Ancak bunu yaparken bir usul i�risinde yapllmaslnln yararh olacaglnl sanlyorum. 0 da �oyle

seminerin sentezini ben yaplyorum. Ben konu�uyorsam, benden once yapllan konu�malann

sentezi i1e gOndeme geliyor. Bu arada takdimler var. Digerlerine soz veriyorum. 0 yOzden de 0

sozleri yapllan takdime dayah olarak konu�malannl yaplyorlar. Bu baklmdan buradaki

konu�malan ba�lndan itibaren ki seminer programl da var en ba�lnda. Benim ae;:lh�

konu�mamdan sonra nasI I bir seminer bekledigimi ortaya koyuyorum. Ae;:lh� konu�mamdan

sonra seminer programlnl kurmay ba�kanl soylOyor. Hep akllmlzda bulunsun. Neleri

tartl�tlglmlz seminerin kendisine ve herkese ifade edilmi� olan mutlaka okunmasl gerekir ve

ondan sonra da i�te slra ile 2002 yllinda yapllan bir onceki yapllan seminer. Orada yine benim

sentezlerim var. Diger taraftan da yine slraslyla geliyor. Olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo

neymi�? Herkes burada bir daha �ey yapar. Bunun ie;:inde sue;: var ml, bu bir plan ml? Bunu

anlamak durumunda olur. Ondan sonra buna dayah durum degerlendirmeleri yaplhyor. Durum

degerlendirmeleri evvela Ayhan Ta� Pa�amlz."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Sanlk yetin Dogan: "15. Kolordu Komutanl olarak yaplyor. Ve diger Kolordu Komutanlan

da slrayla yaplyorlar kendi durumlannl."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet.2

Sanlk yetin Dogan: "Ve yalnlz ben �oyle diyorum. lIave edecegimiz bir durum var ml?

Yahut herhangi bir takdim daha sonra goreceksiniz. Herhangi birisi bir konu�ma yaptlgl zaman 0

irticalen konu�uyor, ondan sonra ben onun sentezini yaplyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "I�te bazl zamanlarda isimler de yok yani."

Sanlk yetin Dogan: "Evet. Isimler zaten arkada�lanmlz kendi seslerini hem tanlrlar. Hem

de ben de biliyorum. Buraya olmayanlan da kaydettim. Belli bOlOmOnO onOmde �eyler indeksli

halinde."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Sanlk yetin Dogan: "Bu baklmdan bu usulOn takip edilmesi, clmblzla herhangi bir

cOmlenin bunu sen mi soyledin, sen mi soylemedin �eklinde olmamasl."

Mahkeme Ba�kanl: "Yok yok sizin seminer akl�lnlz aynen burada devam edecek."

Sanlk yetin Dogan: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Biz sadece aralarda mesela Korgeneral Ta� diyor."

Sanlk yetin Dogan: "Bunu duru�ma tutanaklanna gee;:irirken de ba�h ba�lna mesela yetin

Dogan iki nokta Ost Oste konu�masl, Ayhan Ta� iki nokta Ost Oste. Bilemedigimiz noktalan biz

durdurup kendisi buradaysa 0 konu�an benim deyince ba�lna katibin onu yazmaslnl

saglayacaglz."

Sanlk yetin Dogan: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Mesela Albay Yale;:1n diyor. Memi� YOksel Yale;:ln. Mesela 15. Kolordu

Komutanhgl Harekat $ube MOdOrO. Iki Yale;:1n soy ismi var. Onu anhyorsun ki anlatlnca 15.

Kolordudaki albay olmasl, �ey olmasl."

Sanlk yetin Dogan: "Evet anhyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani bunlan boylece bir bir konu�ma dokOmlerini e;:lkarmak."

Sanlk yetin Dogan: "Bu arada da efendim i�te Sayln Savclmlzln �eyine sorulan

olabiliyor. Olabilsin yani durdurulur. Bunu nie;:in soyledin denirse tam �ey ie;:erisi�da
ahrlar."

Mahkeme Ba�kanl: "Tabi isteyen 0 anda Heyetten isterse lVli""nda bir sevde olabllir.
Durum zaJ1iS�e hareket ederiz."

S�tin Dogan: "Evet. Boyle tavsiye ederiz."

eme�kanl: "Bakanz."

�iin Dogan: "Te�ekkOr ederim efendim. Sagolun."
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Sanlk Ayhan Talil: "Ses kasetlerini dinlememizden ama�, murad. Konulilanlann Mahkeme

huzurunda kim oldugunu mu tespit etmek, yoksa 0 okunan ve dinlenen hususlar hakklnda."

Mahkeme Balilkanl: "Iddianamede ne diyor. �imdi bu akllill tomden Heyet inceleyerek
bakallm orada oyle bir hava var ml, iddia edilen hava var ml? Onu da gorellm."

Sanlk Ayhan Talil: "Yani karlillllkil diyalog lileklinde mi ge�ecek?"

Mahkeme Balilkanl: "HaYlr haylr biz sadece konulilmalan da tespit etmek ama tom

konulilma i�erisindeki nedir seminerdeki hava? Yani iddianamede bir liley var bununla ilgili bir tez

var."

Sanlk Ayhan Talil: "Peki 0 dinlediklerinizden sizin beyninizi, zihninizi bulandlran hususu

konulilana soracak mISlnlz?"

Mahkeme Balilkanl: "Not alinz. Sonrada sorabiliriz onu ama not allnz gerekirse."

Sanlk Ayhan Talil: "Biz de ona karlill 0 cUmlenin ne amaca geldigini ne i�in soylendigini

sizlere ifade etme flrsatlnl bulacak mIYlz?"

Mahkeme Balilkanl: "Tabi tabi. Yani bu lilimdi olmazsa ilerleyen alilamalarda olabilir. Onu

seyir i�erisinde bakalim."

Sanlk Ayhan Talil: "Peki peki telilekkUr ederim."

Mahkeme Balilkanl: "Ama tabi ki yani bu imkanl bulacakslnlz."

Sanlk Ayhan Talil: "TelilekkUr ederim."

Salonda soz almadan konulilanlar oldu. Anialililmadi.

Mahkeme Balilkanl: "Peki not alallm. Tamam. Buyurun."

Bir klslm sanlklar mUdafii Av. KOrlilat Veli Eren: "�imdi SayIn Balilkanlm biz gozlemci ya

da temsilci slfatlyla seminere gelen tanlklan dinledik ama liloyle bir problem oldu. Yani bunu

mutlaka vurgulamak zorundaylz. Siz tanlklara dediniz ki i�inizden biri sanlk. Dolaylslyla

soylediginiz lileyler sizin de aleyhinizde delil olarak kullanllabilir manaslna gelecek."

Mahkeme Balilkanl: "48. madde oyle diyor. Ben demiyorum."

Bir klslm sanlklar mUdafii Av. KUrlilat Veli Eren: "Yok."

Mahkeme Balilkanl: "Ya Savcl da oyle yapm1lil. Biz bir liley yapmadlk."

Bir klslm sanlklar mUdafii Av. KUrlilat Veil Eren: "HaYlr haylr ben lilunu arz etmek

istiyorum. Tanlklarda buraya geldiler."

Mahkeme Balilkanl: "<;:ekindiler biraz diyorsun."

Bir klslm sanlklar mUdafii Av. KOrlilat Veli Eren: "Bu biraz sonra dinleyecegimiz kasetlerde

ge�en konulilmalann bir klsmlsln duyduklanna ben eminim. Ama geldiler Savclligln haklannda

su� duyurusunda bulunma riski oldugundan muhtemelen duymadlk dediler. �imdi."

Mahkeme Balilkanl: "Neyse onlara sonra beyanda bulunursunuz."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. KOrlilat Veil Eren: "Ama bu �ok onemli lilimdi liloyle bir

durumla ml karliliialilacaglz? Yani iddia Makaml mOtalaasln1 hazlrlarken bu tanlklann

beyanlanna itibar edilmemilil midir diyecek acaba?"

Mahkeme Balilkanl: "Bilmiyorum ki."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. KOrlilat Veli Eren: "Yani ama bu dinleme tarzl ile bu mOtalaa

�akllilacak, uyulilacak ml? Uyulilmayacak. Ben uyarmaya da �alililtlm. Soyleyin bu konulilmalardan

bir liley olmaz dedim ama bilemiyorum. Takdir onlanndl."

Mahkeme Balilkanl: "Selim Yavuz buyurun Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Selim Yavuz: "Efendim takip kolayligl saglanmasl a�lslndan

cereyan tarz planlnln ekrana yansltllmaslnl talep ediyorum. Boylelikle siz de takio edebilirsiniz.

Neyin nas k nu ugunu. Biz de takip edebiliriz. <;:OnkO."

Mah e Balilkanl: "0 bizde var. Elimizde var onlar."

ISlm sanlkla[.mOdafii Av. Selim Yavuz: "Ama bOton�alonun takip edebiJnesi

n�---oldTigunu dOlilOnOyorum. <;:OnkO bu akici bir kOnlhma orada belki semi�erde
.�

=t:r£ �\LA
53

a�1



T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI ( CMK 250 MADDESI iLE YETKILI ) CELSE TARIHi
05.03.2012 ESAS NO: 20101283 CELSE NO:91 Sayfa:54

bir eereyan tarzl planl var ve yansltillyor. Ama biz burada goremeyeeegiz onu bir usul hatasl

olaeaglnl dUi;lunuyorum."

Mahkeme Bai;lkanl: "0 bugun yetii;lmez de yann onu getirtelim. Var ml elinizde sizin

eereyan tarzl."

Salonda soz almadan konui;lanlar oldu. Anlai;lliamadi.

Mahkeme Bai;lkanl: "Yok yok eereyan tarzl planl var ya seminer cereyan tarzl."

Salonda soz almadan konui;lanlar oldu. Anlai;lliamadi.

Mahkeme Bai;lkanl: "Yann oradan fotokopi gektirir dagltlriz. Bugun bir bai;llayallm. En

aZlndan bir kaseti dinleyelim. Yann bende getiririm. Notlan ml bende onun yerini ii;laretledim

ama bende vardl. Benimde yanlmda yok. Peki. Heyetimiz bu tanlk beyanlanna kari;ll CMK 215

maddesi gereginee bu ai;lamada soz hakkl istenmesi yonundeki talebin ileride delil

degerlendirmesi ai;lamaslnda yapllmasl gerektigi dUi;luneesi ile bu ai;lamada soz hakkl

verilmemesine karar vermii;ltir. ileriki ai;lamada bunlar bittiginde soz hakkl verileeek. Slflr alallm
bai;llang leI."

Salonda soz almadan konui;lanlar oldu. Anlai;lliamadi.

Mahkeme Bai;lkanl: "Bai;llayallm artlk. Bu anea yetii;leeek bakm. Buyurun. 1 saat 33

dakika suruyor. $imdi bai;llarsak 20 gege falan bitirmii;l oluruz. 25 gege gibi."

Sanlk Dursun Cigek: "Bai;lkanlm usulle ilgili bu delil degerlendirmesi CMK 206 boyle

yazmlyor Bai;lkanlm."

Mahkeme Bai;lkanl: "Peki Heyetimiz boyle uyguluyor. Bai;llayallm."

Sanlk Dursun Cigek: "CMK'YI tanlmlyor musunuz Bai;lkanlm?"

Mahkeme Bai;lkanl: "Ara karan aldlk, kanunu bu i;lekilde yorumluyoruz."

Sanlk Dursun Cigek: "HaYIr. Ben tanlklar hakklnda konui;lmayaeaglm."

Mahkeme Bai;lkanl: "Biz Turkiye Cumhuriyetinin Kanunlannl tanlyoruz. Ona gore hareket

ediyoruz."

Sanlk Dursun Cigek: "Delillerin degerlendirilmesi hakklnda konui;laeaglm Bai;lkanlm.

Usulle ilgili konui;lacaglm."

Mahkeme Bai;lkanl: "HaYlr bu ai;lamada soz hakkl vermiyoruz. Ba�latallm."

Sanlk Dursun Cigek: "Ama bu safhayl gegmi� oluyorsunuz."

Mahkeme Bai;lkanl: "Higbir safha gegilmiyor."

Sanlk Dursun Cigek: "$imdi delilleri degerlendiriyorsunuz Ba�kanlm. Butun sanlklan

ilgilendiren dijital deliller var, dijital veriler var. Onu es gegtiniz. Herkes bunun oneelikle

degerlendirilmesini istiyor. Burada 15-20 ki�iyi i1gilendiren."

Mahkeme Bai;lkanl: "Ya 365 sanlk savunma yaparken kendi dijitalleriyle ilgili

degerlendirme yaptl zaten. Bununla ilgili biz �u a�amalardan soma tekrar soz hakkl verileeek."

Sanlk Dursun Cigek: "HaYlr siz karar verdiniz ses kaYltlanna."

Mahkeme Ba�kanl: "Biz daha �u anda delillerin ortaya konma a�amaslndaYlz. Yani soz

hakkl verilmesini de bir buWn olarak sonra, soz hakkl verileeek ama Wmu hakklnda bir anda

verileeek. Her delilden soma soz hakkl, her delilden soma soz hakkl bununla ba�a glkllmasl

mumkun degil sure olarak. 0 nedenle tum �u anda delillerin ortaya konulmasl a�amaslnl

gegtikten sonra degerlendirme ai;lamaslnda Cumhuriyet Savelsl da sanlklar da ortaya konan

delillerle ilgili degerlendirmesini yapaeak."

Sanlk Dursun Cigek: "Ba�kanlm �imdi kag delil oldugunu slraladlk ml biz? Yok. "

Mahkem B I: "Buyurun. Ba�latallm."

Semine . oldugu iddia edilen 1 nolu ses kasedinin dinletilm . e ba�land

Sem' e ait oldugu iddia edilen 1 nolu ses kasedinin dinlef esine devam ol�ndu.
M me Ba�kanl: "$u ana kadar Cetin Dogan konu�uyor. jat Bek ve Bulent T�ngay

Idurallm.orada sesi. Itirazln var ml bu konuya?"
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......-----

-.

,..,.

\1�
54



-..

-..

T.c.lsTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK 250 MADDESIILE YETKiLI) CELSE TARiHI
05.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:91 Sayfa:55

Sanlk C;:etin Dogan: "Efendim durdurup bundan sonrakini slaytla gosterin daha ilgi �eker.

Yani biz buraya aynl zamanda orada takdim nasll yaplldl."

Mahkeme Ba�kanl: "Slayt var ml elinizde?"

Sanlk C;:etin Dogan: "Var var."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam takslnlar onu da gorelim. Buyurun mikrofonu ula�tlrallm."

Sanlk BOlent Tun�y: "SayIn Ba�kanlm bu konu ile ilgili avukatlm da hem yazlll bir �eyde

bulundu, a�lklamada bulundu hem de kendisi soziO olarak ifade etti. Bu takdim iddianamenin

962. sayfaslnln 2. paragraflnda iddianameyi hazlrlayan 4 SayIn Savcl taraflndan 2003 konulan

ite ilgili olmadlgl, 2002 ylll plan semineri sonu�lannin arz edildigi, birinci a�amaslnda

kolordulann kendi yapml� oldugu."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Plan semineri sonu�lannln arz edildigi, bunlara ne gibi i�lemler

yaplldlgl. Ikinci bolOmOnde ise 06-08 �ubat tarihinde, 2002 tarihinde icra edilen seminer

sonu�lannin �eklinde arz edildigi ifade edilmektedir. I� tehdit konulannl kapsamadlgl ozellikle

vurgulanml�tlr ancak."

Mahkeme Ba�kanl: "�imdi 0 degerlendirmeleri sonra yaparslnlz. Yani sadece siz."

Sanlk BOlent Tun�y: "Ama balyoz 3. iddianamesinde bununla ilgili bir kaylt var onu

soylemek zorundaylm. Bunu daha onceden de arz ettik. �imdi bu konu kapsam itibari ile 2002

ylh tamamen dl� tehdide yonelik bir az olmaslna ragmen balyoz 3. iddianamesinin 62.

sayfaslnda dosyada mevcut EK-K Lahika-2 isimli oraj hava harekat planl hava savunma planl

ba�lIkll, 11 �ubat 2003 tarihli Plan Subayl Hava YOzba�1 YVolkan YOcel adlna imzaya a�llml�

beige i�erisinde ozetle slklyonetim ilanl ile birlikte irticai gruplann havadan 11 EylOI benzeri

saldlrllar dOzenleyebilecegi, Hava Kuvvetleri Komutanllglnln irticai gruplann stratejik ve

ekonomik testlere yapacaklan havadan taarruzlan engellemek maksadl ile deyip cOmle devam

ediyor. Bu beige ile benim yaptlglm bu sunum araslnda irtibat kurmaya �11�llarak �oyle bir ifade

kullanllml� bu soyledikten soma. 05-07 Mart 2003 tarihinde ger�kle�en plan seminerinde

BOlent Tun�aY'1n kolordu bolgesindeki stratejik ve ekonomik tesislere yakln hava savunmasl i�in

kolordu komutanllglna kriz safhaslndan itibaren harekat alanlndaki, harekat alanl dl�lndaki diger

birliklerden 7 adet klasik hava savunma taklml veya 2 adet sticker taklml tahsis edilmesinin

uygun olacagl degerlendirilmektedir �eklinde bir ifade ile beyanda bulundugum ifade edilmi�.

Yani 11 �ubat 2003 tarihli bir belgenin i�erigi ile benim 1 yll evvel, 1 yll evvelki plan semineri

konulannl kapsayan."

Mahkeme Ba�kanl: "2002 degerlendirmesi."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Bir sunum ile bir baglantl kurulmaya �1I�llml�."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Bu konu ile ilgili avukatlm size talepte bulundu. Ben YOksek

Mahkemeden balyoz 3. iddianamesinin 63. sayfaslndaki bu sehven yaplldlglna inanmak

istedigim bu hatanln dOzeltilmesini talep ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki devam edelim ona gore de yansllan degi�tirirsiniz."

Seminere ait oldugu iddia edilen 1 nolu ses kasedinin dinletilmesine devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "Evet SOha Tanyeri'nin sunumu. Olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo

ile ilgili."

Seminere ait oldugu iddia edilen 1 nolu ses kasedinin dinletilmesine devam duo

Mahkemt B�nl: "Devam edelim ilerliyor mu �ey? Tamam slkl yok senary'

okunuyor."

Semi� ait oldugu iddia edilen 1 nolu ses kasedinin dinletiltllesine devam olundu
MaJod('Sme Ba�kanr: "purduk, bundan sonra Ayhan Ta� size a'

.yhaJ1.�: "Evet Ba�kanlm."
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Samk Cetin Dogan: "Efendim bir konuya aylklik kazandlraylm. Bu evet, bu senaryo,

olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo ashnda senaryo, bu senaryo 12 Aralik 2002 tarihini

ta�lmaktadlr."

Mahkeme Ba�kam: " Evet."

Samk Cetin Dogan: "Yani ongorOlen olaylann hiybirisi yoktur. Irak'a Amerika girmemi�tir.

Ama girilecegi farz edilmi�tir. Konu�ma iyerisinde de, konu�malanmlz iyerisinde de diyoruz ki

paralellik ta�lyor bu olaylar. Hakikaten de ongordOgOmOz �eyler, tesadOfier bunlar ya�anml�tlr.

Yani 0 olaylar olduktan sonra senaryo yazllmaml�. 12 Arahk tarihinde senaryo yazllml� �ey

yapllml�. Benim konu�mam senaryoyu aymak."

Mahkeme Ba�kam: "Anliyoruz."

Samk Cetin Dogan: "Hem iy tehdit hem dl� tehdit baklmmdan arkada�lara rahat, serbest

konu�malan iyin ortaya boyle bir manzara gelebilir. Bu geryekten de TOrkiye'nin ba�1 belaya

giden boyle bir durum en tehlikeli senaryodur."

Mahkeme Ba�kam: " Konu�ma takip edilince anla�lhyor."

Samk Cetin Dogan: "Anla�lhyor degil mi, ben yani tarihini hatlrlatmak istedim, te�ekkOr

ederim."

Mahkeme Ba�kam: " Devam edelim."

Seminere ait oldugu iddia edilen 1 nolu ses kasedinin dinletilmesine devam olundu.

Mahkeme Ba�kam: "Bundan sonra Ergin Saygun mu soz ahyordu 3. Kolordu? Ses kaydl

aksm 0 pe�inden gelir."

Seminere ait oldugu iddia edilen 1 nolu ses kasedinin dinletilmesine devam olundu.

Mahkeme Ba�kam: "Evet 0 herhalde Ergin Saygun.

Seminere ait oldugu iddia edilen 1 nolu ses kasedinin dinletilmesine devam olundu.

Mahkeme Ba�kam: "Burada kalahm. COnkO 2. kasette de devam ediyor orada CD'de 47.

dakikadan ba�layacaglz. A ve B yOzleri kan�ml�. Onu yann sabah devam ederiz. Sunulan

dilekyeleri klsaca belirteyim."

Samk Cetin Dogan: "Bir kelime anla�llamadl. Hangi dakikadan ba�layacagmlzl."

Mahkeme Ba�kam: "Not aldlm 47. dakikadan ba�liyor. Mehmet Orgen'in kendisinin

verdigi tahliye talepli dilekye Vine Avukat Kemal Yener Sarayoglu'nun mOvekkilieri adlna verdigi

tahliye talepli savunmalan iyeren dilekyesi, HOseyin Topuz'un tahliye ve ara�trnlmasml istedigi

hususlara ili�kin dilekyesi, Yusuf Kelleli'nin tahliye talepli dilekyesi, Salim Erkal Bekta�'m tahliye

talepli dilekyesi, Samk mOdafileri Haluk Pek�en, Keziban Dogan ve Zafer I�eri'nin mazeret

dilekyeleri, Hayri GOner'in 3 ayn tahliye ve ara�tlrllmaslm istedigi hususlara i1i�kin dilekyeleri,

Hamdi Poyraz'ln tahliye talepli, Abdullah Gavremoglu'nun tahliye talepli, Dursun Ciyek'in 2 ayn

ara�tlrllmaslm istedigi hususlar ve tahliye talepli dilekyeleri, Yusuf Ziya Toker'in tahliye talepli,

Sinan Ertugrul'un dosyadan HTS raporlannl istemesini iyerir dilekyesi, Erdem Caner Bener'in

duru�ma tutanaklanndaki yazlm hatalan ile ilgili dilekyesi, Ahmet Necdet Doluel'in bilirki�i ve

tamk dinlenmesine ili�kin talepleri Ertugrul Uyar'm Vine aym iyerikli bilirki�i ve ta n en si

talepleri ve Avukat Refik Ali Uyarcl'nm mazeret dilekyesi Mahkememize a�ml�tlr. E et

bugOnkO duru�maYI burada tamamliyoruz saat 17:30 itibari ile. 06.03.201 gOnO 09:30'da y ni

yann dururyrvam edilecektir. 05.03.2012
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