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2010/283 Esas saylll kamu davasmm oturumu Silivri Ceza Infaz Kurumlan KampUsU
bitiigindeki salonda Mahkeme Bakanl Omer Diken, Oye Hakimler Ali Efendi Peksak ve Murat
OrUndU'den oluan Mahkeme Heyet tarafmdan zablt katibi Adem Ceylan da hazlr oldugu halde
CMK'nm 219/1 ve 147/1-h maddeleri geregince sesli ve gorUntUIU kaylt yapllmak sureti ile
06.03.2012 gUnU saat 09.43 itibariyle alldl. Cumhuriyet Savcllan Sava Klrba ile HUseyin
Kaplan hazlr.
Mahkeme Bakanl:

"Tutuklu sanlklardan Halit Nejat AkgUner, Nihat Altunbulak, Utku

Arslan, Murat Ata, Erdin Atik, Turgut Atman, Ali Aydm, Bilgin Balanll, Mehmet Cem yaglar,

Alpay yakarcan, Levent yehreli, Hakan Ismail yelikcan, Ali Semih yetin, Fatih Musa ymar,

Gokhan yiloglu, Kahraman Dikmen, Faruk Dogan, Ahmet Necdet Doluel, MUcahit Erakyol, Nadir
Hakan Eraydm, Turgay Erdag, Ahmet Erdem, Yalm ErgUI, Mehmet Erkorkmaz, Yunus Nadi
Erkut, Ahmet Sinan Ertugrul, Mehmet Koray Eryaa, Abdullah Gavremoglu, Burhan Gogce,

Levent Gorge, Soydan GorgUIU, Behet Alper GUney, Ender GUngor, Ramazan Cem GUrdeniz,

Ahmet Haclogu, Meftun Hlraca, Ercan Irenin, Dursun Tolga Kaplama, Zafer Karata, Barboros
Kasar, GUrbUz Kaya, Bahadlr Mustafa Kayall, Klvan Klrmacl, Nedim GUngor Kuruba, Dogan
...

Fatih KUUk, Bekir Memi, Hasan Nurgoren, Mustafa Onsel, Mustafa Korkut Ozarslan, Soner
Polat, HUseyin Polatsoy, Kadir Sagdl, Mehmet Alper l?engezer, Ismail Taylan, Sinan Topuz,
Veli Murat Tulga, Ahmet Tuncer, Ahmet TUrkmen, Ali TUrken, Ertugrul Ur, Onur Uluocak,

Ahmet Zeki Ok, Murat OnIU, Ali Sadi Onsal, Ayhan Ostba, Kemalettin Yakar, Fatih Ulu
Yegin, Fahri Can Ylldmm, Sim Yllmaz, Aziz Yllmaz, Mustafa Yuvan, l?afak YUrekli, Mehmet

Cem Okyay, Hasan Ozyurt, Mehmet Baybars KUUkatay, Levent Kerim Ua, Derya On, BUlent
Olcay, Derya GUnergin, Levent Ersoz, Mehmet Fikri Karadag ve Ahmet KUUkahin dlmdakiler
hazlr."

Tutuksuz sanlklardan durumaya katllan yok, Sanlk mUdafilerinden;
Sanlklar Ender Kahya, Fahri Yavuz Uras mUdafii Av. Alp yakmut.

Sanlklar Ende

Kahya, Fahri Yavuz Uras mUdafii Av. Alp =aut: "Saym Bakanlm

GUrsel yaypm'
Udafii arkadalmlz gorevini blrakml, kendisi b
den rica etti mUdafiligin'
Ustlenmemi
aletini sunmak Uzere durumalar devam ettigi iin al madlk sUre talep egiyoru
Bu ara
disini temsil edecegiz izin verirseniz."
I
---- "Tamam."
e BasKanl:
,
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Sanlklar getin Dogan, SOha Tanyeri, Kadir Sagdl, Mehmet Fatih IIgar, Nedim Ulusan,
Hakan BOyOk, Dursun 9ik, Ahmet Zeki Ook, Ahmet Bertan Nogaylaroglu, Abdullah Can
Erenoglu, Mehmet Koray Eryalila mOdafii Av. Serkan GOnel.
Aynl sanlklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz.

Sanlklar Turgut Atman, Beyazlt Karatalil, Nedim GOngor Kurubalil, Ismail Talil, Mustafa

Erhan Pamuk, Mehmet Eidem, BOlent GOnl, Mehmet Erkorkmaz, Ahmet Erdem, Korean

POlatsu, Ziya GOler, Rldvan UlugOler, Cenk Hatunoglu, HOseyin 9lnar, Mustafa Haluk Baybalil,
Mehmet Cern 9aglar ve Sefer Kurnaz mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan.
Sanlklar Nihat Altunbulak ve diger bir klslm sanlklar mOdafi Av. Kemal Yener Saraoglu.

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

Sanlklar Ahmet Dikmen ve diger bir klslm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlelilen.

Sanlklar Veli Murat Tulga, Burhan Gogce, Fatih Altun, Nihat OZkan, Mustafa Erdal
Hamzaogullan, Sim Yllmaz, Gokhan 9iloglu, Ahmet Yanaral ve Ihsan gevik mOdafii Av. KOrlilad
Veli Eren.
Sanlklar Namlk Ko ve Bahtiyar Ersay mOdafii Av. Erhan Tokath.

Sanlk Orner Faruk Aga Yarman mOdafii Av. Mehmet Oral.
Sanlk Mehmet Otuzbiroglu mOdafii Av. Faik Eren Kaptan.
-..

Sanlk Ahmet Yavuz mOdafii Av. Selim Yavuz.
Sanlk Ahmet $entOrk mOdafii Av. Zeki Arslan.

Sanlk Emin Hakan Ozbek mOdafii Av. Omit Karavulil.
Sanlk Taner GOI mOdafii Av. Atakay Bala.
Mahkeme Balilkanl: "Hazlrlar, alk durulilmaya balillandl. Buyurun."
Sanlk SOha Tanyeri: "SaYIn Balilkanlm dOn olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryoyu
dinledik. Ashnda 0 zaman soz almak istedim ama bolmek istemedigim iin lilimdi balillamadan bir
liley alklamak istiyorum. DOn olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryoyu burada hep beraber
dinledik. Iddianamede bir konu var olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo plana istinaden soylenen
bir jenerik plan lileklinde oynanmlliltlr diye bir iddia var. $imdi dOn senaryoyu burada dinledik ve
bilmiyorum dikkatinizi kti mi senaryodaki yer alan hususlann hepsi gemilile yonelik. Yani ne
diyor, efendim Irak'ta bir olay Ikmlliltlr. Amerika Irak'a mOdahale etmililtir. Efendim Yunanistan

12 mile Ikartmlliltlr. Efendim i tehdit bolgede yaygln bir lilekilde sOregelmektedir. llilte Klbns'taki

.....

olay lilu lilekildedir diye dikkat ederseniz bunlann hepsi gemilile yonelik. Yani bunlar bize oyunda
birer mesaj veriyor. Birer durum yaratlyor. Bunlarla ilgili tedbirler allnmasl iin bundan sonra da
kolordu komutanlannln durum degerlendirmelerini dinledik. Ve yine dikkatinizi ktiyse kolordu
komutanlan senaryoda belirtilen durumlara uygun olarak degerlendirmelerini yaptllar. Yani
mesela Ergun Saygun ne diyor, efendim Irak'ta bir olay var oraya mOdahale edilmesi gerekiyor.

Ege'de bir olay var oraya mOdahale edilmesi gerekiyor. llilte I bolgede tehdit var oraya
mOdahale edilmesi gerekiyor diye. Ben bunu vurgulamak istiyorum. yani bir plan ancak gelecege
yonelik bir lileylerin nasll yapllacaglnl ortaya koyan bir nesnedir plan. Ama senaryo gemilile

yoneliktir ve gemililte oldugu farz edilen gerkle hibir alakasl yoktur. Oldugu farz edilen
hususlan anlatlr. Bu ikisinin araslndaki fark bu derece terstir. Yani 180 derece bir biri ile terstir.
Dolaylsl ile iddianamede iddia edildigi gibi yani olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo bir plan
lileklinde oynanmaz, oynanamaz. 90nkO gelecege yonelik bir liley yoktur. Bunu vurgulamak
istedim. Bundan sonraki lilimdi kolordu komutanlannln degerlendirmeleri devam edceko

llillk tutabilir. Degerlendirmeleri de bu kapsamda dinlersek senaryonun bir plan-1>fmadlgl, planln

denenmesi )in ban, bir zemin, bir veri olulilturdugunu vurgula istedim, telilekkOr
ederim."

e Balilkanl: .. CD'yi hazlrlayahm yine. Bu parmak izi

porunda Istanbul Emniyet

'Klslm materyallerde 550 adet parmak i i ve avu izi elde edi1milil.

et parmak izi ile 12 adet parmak izinin mukayesey elverililsiz oldugu, 131 ad
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parmak

izi

ile

7

adet

avu

izinin

mUkayeseye

elverili

oldugu

tespit

edilerek

yapllan

kallatlrmada veri tabanmda isimleri daha dogrusu parmak izleri bulunan burada tamk slfatl
edinen Birol Berber'e uymu. Anadolu Genlik ibareli bir brour uzerindeki parmak izi. Vine Suat
Baran Hlzarcloglu isimli bir ahsm da parmak izine uymu brourlerde, Vine baka bir materyal
incelemesinde de 45 adet parmak izi elde edilmi. Bunlardan 15'i mukayeseye elverili, ancak
herhangi bir ekilde veri tabamnda karlhgl bulunamaml, Emniyetin elindeki parmak izlerine
uymaml. Bunlann alabilirsiniz fotokopilerini."
Bir klslm samklar mudafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Efendim imdi bu parmak izi ile ilgili
olarak Donanma Komutanhgmda yapllan arama sonrasmda aramaYI yapan Saym Savcl Fikret
Seen tarafmdan Emniyet Mudurlugune bir muzekkere yazlhyor. Ve ozellikle bu hard disklerle
ilgili aS11 parmak izi meselesi onemi olan 0 brourlerden ziyade, diyor ki Saym Seen
muzekkerede, bu hard diskler imajl ahnmadan once biliyorsunuz orada Askeri Savclhga teslim

edilmiti naylon torbalarla, ite poetlerde. Imajl ahnmadan once parmak izlerinin ahnmasl

talimatml veriyor fakat bu tarihe kadar bu konuda herhangi bir yazl cevabl yok. Yani Saym
Mahkemenizin 0 gen celse aldlgl karar materyallerden ziyade ben gelecek celse de hatta bu
gun de aratlnnm bilgisayanmda, 0 muzekkereyi 12. Aglr Ceza Mahkemesinin 111 Esas saylh

-

dosyasmm neresinde oldugunu, muzekkerenin hatta Iktlslm da ben Saym Mahkemeye takdim
ederim. ASII aratlfllmasl gereken bu konu, Saym Mahkeme bu konuda bir karar ahrsa, unku
12. Aglr Ceza Mahkemesinde henuz yargllama 0 aamalara gelmedigi iin ne yazlk ki 0
taleplerimiz karara baglanmadl. 0 aamalara gelinmedi unku. Ben bu celse arasmda takdim
edecegim onu. Yani aS11 onemli olan 0 esas."
Mahkeme Bakam: " imdi bunu ahp inceleme maksadlyla ayntlrmllar ml diVe
ayntlrmamllar. Muhtemelen 0 231 mukayeseye elverili izler iinde CD ve hard diskler
uzerinde ahnanlar da vardlr. onu tekrar Emniyete soranz. Hangi izi hangi materyal uzerinde
aldlnlz bir bir."
Bir klSlm samklar mudafii Av. Ali Fahir Kayacan: "HaYlr Saym Bakamm bu incelemeyi ne
zaman yapmllar onu bilmiyorum. unku benim dedigim olay 6 Arahk."

Mahkeme Bakam: "Tabi tabi 6,7 ve 8'inde alman parmak izleri bunlar. Oyle yazlyor."
Bir klslm samklar mudafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Oyle mi, ite hard diskler dahil mi degil
mi onu bilmiyorum."
Mahkeme Bakam: "Tum materyaller uzerinden ahnml oyle gozukuyor."
Bir klSlm samklar mudafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Kocaeli Emniyetine yazllmlt1 ama."

Mahkeme Bakam: " Kocaeli de alml parmak izi Istanbul da alml."

"-

Bir klslm samklar mudafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Tamam Kocaeli Emniyeti benim
kastettigim oydu tekkur ederim."

Mahkeme Bakam: " imdi onu tekrar soranz Emniyete bizim iin iddianamede delil
olarak i1eri surulen malzemelerdeki parmak izleri ayntlnlml ml ayntlnlmaml ml onlara

bakanz. Onemli olan 0, balayahm. 1. kasetin sonunda kalmltlk. Bitmemiti Engin Alan

bahyordu. 1. kasetin kamci dakikasl onu not alml mlydlk? 1.30.00 dan itibaren aahm.
Bolunmesin dive orada kesmitik onu. 1.30.15'e getir oradan balayahm:

Samk Emin Kuukklh: "Bakamm bu ses kasetleri ile birlikte yansllann uyumlu olarak
gosterilmesi iin ben bir Mahkemenize hazlrhk yapmlt1m. Butun yansllan slraladlm seminerde

geigi ekilde. Ses ozumunu aldlm Word'e evirdim. 0 yansl numaralanm, 

parantez arak yazdlm. Zamanlamalan ne zaman balaml 0 saat ne
an bitmi yazdlm.
Teklifim u Ba ka
,ir bilgisayardan ve perdeden Word dokumam ,yazlh klsmlm izlerse
hem ses, he
.rsel olur ve digerinden de yanslyl izlersek izleyi . er hem Word dokumam
hem se

em yansldan." .

 "Yok ancak bir yansl yapabilirler."
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Sanlk Emin Kii9iikkllll;:: "0 zaman sadece yansl gosterilir, ama arkadalmlz diin 2
bilgisayardan Word'ii izlerse miiteakiben ne takdim geliyor onu hazlrlamasl,

--

--

Mahkeme Bakanl: "Word var, benim oniimde var Word."
Sanlk Emin Kii9iikklh9: "Benim iaretledigim kaset 9Qziimii."
Mahkeme Bakanl: " Buradan takip ederiz Slklntl olmaz. $imdi burada da var buna gore
takip ederek isimleri de belirleyecegiz 0 ekilde. Balayahm, 0 yansllafl da perdeye aktarahm.
Herhalde 2 yansl aktafllamlyor degil mi duruma salonu goriintiisii oldugu i9in, tek goriintii bir
de duruma salonu goriintiisii oluyor. Tamam balayahm."
Seminere ait ses kaydlnl ieren 1 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olundu.
Mahkeme Bakanl: " Burada bitti, 2. CD 47.10'dan balat. $imdi bu ana kadar 1. kaseti
dinledik. 16. klasOrde 16. klasorde bunlafln 9Qziimii var. Sirah olarak 90ziilmii. Dizi 341'de
bahyor devam ediyor. Benim takip ettigim bu uyumlu buradaki isimler, buna bir itirazl olan var
ml? Yani 90ziim ile buradaki 90ziim ile dinlediklerimiz bire bir uyuuyor. Ben yine buradan
isterseniz imkanlnlz varsa da 2. kasetin Emniyet taraflndan 90ziimii var klasor 16'da yine takip
edip, bizim burada ama9 bir de isimler yanh belirlenmi olanlar vardl soma Emniyet diizeltmiti
onlafl, hem onlafl da tekrar takip ederek isimlerde yanhhk var ml yok mu, kaset bitiminde ya da
konuma balanglclnda kii ismi belirttiginde bunlafl teyit ederek bu 16. klasordeki 90ziimiin
dogru olup olmadlglnl kasetlerin dinlenmesi bittiginde biz de 0 konuda bir sonuca ulaml
olahm, 9Qziimlemi olahm Emniyetin 9Qziim tutanaglnln dogrulugunu. Devam edelim, 47.10
dakikadan."
Seminere ait ses kaydlm ieren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olundu.
Sanlk Cetin Dogan: " (Birka9 kelime anlallamadl.) Hemen klsa 5. Kolordu var onunkine
bahyor, bundan soma hemen 0 slra."
Mahkeme Bakanl: " Birka9 mikrofon a9mamlzln sebebi de ses kayda girsin diye, bu
dogrudan bilgisayar sesine bagh degil."
Sanlk Cetin Dogan: "Arada takdimler bittigi zaman bir durdurup hemen slayt degiimini
yaptlktan soma tekrar banda 9ahtlnrsa uygun olur."
Mahkeme Bakanl: "Tamam."
Sanlk Cetin Dogan: "Teekkiir ederim."
Seminere ait ses kaydlnl ieren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olundu.
Sanlk Cetin Dogan: "SaYIn Komutanlm klsa bir arzlm var. $imdi bundan soma hepsinin
yansllafl yok. Yansllafl oldugu zaman."
Mahkeme Bakanl: "Erdal Akyazan'ln yok herhalde orada."
Sanlk Cetin Dogan: "Oldugu zaman ben uygun goriirseniz bilgisayarda burada ikaz
etmek baklmlndan oniimiize bilgisayafl almak istiyorum."
Mahkeme Bakanl: "Tabi tabi siz konumaci degitiginde yanslsl var derseniz buradan
se9ip."
Sanlk Cetin Dogan: "Burada benim oniimde bilgisayarda vardl 0 yiizden diyorum,
Yansllafln ne zaman degitigini oradan gorebilirim. Elimdeki metinde yansllar iaretli degil."
Mahkeme Bakanl: "Nasll yapacaglz bilgisayar ml almak istiyorsunuz?"
Sanlk Cetin Dogan: "Bilgisayafl avukatlmdan alaylm buraya alabilirim."
Mahkeme Bakanl: "Tabi tabi alabilirsiniz oraya."
Sanlk Cetin Dogan: "Evet."
Mahk me Bakanl: "Tabi tabi."

Sanl
kadar kolo

iZI.

Ce'

ogan: "2. konu Sayln Bakan bu konuda onemli 01

omutanlaflnln genel durum Tiirkiye genelindeki gen

n iist d. iizeyde bunlar kendilerini ordu komutanl yerine

ir nokta var. $imdiy,
durum degerlendirmesin'

yarak bu degerlendirmele

> "Jd'ha b;' bAm.", ,01Sr iye d;ha a seviyede fikirler jlnlyo/ve
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daha sonrada taktik seviyede mevcut talimnamelere gore yapllacak ililemler ortaya konuyor.
Yani bu yeryevede 0 anlalilhrsa mesele daha iyi olacaglna inamyorum teliekkur ederim."

Mahkeme Balikam: "Bu konulimanln ukru San Ili1k'a ait oldugu konusunda tereddut yok
degil mi size ait kabul ediyorsunuz."
Samk Cetin Dogan: "Evet, yok."
Mahkeme Balikam: "imdi bundan sonraki Erdal Akyazan burada Erdal Akyazan size ait
degil mi bundan sonraki konulimalar itirazlnlz yok."
Samk Erdal Akyazan: "Dinleyelim efendim."
Mahkeme Balikam: "Bir dinleyelim ondan soma karar verin sonunda soracaglm size peki
balilayahm."
Samk Yasin Turker: "imdi bu degerlendirme ve senaryo ile ilgili iddianamede bize atlh

-..

bir suc;:lama var. Musaade ederseniz 0 klsml belirtmek istiyorum. 3. iddianamenin 84 ve 85.
sayfaslnda biraz once Sayln Suha Tanyeri'de ifade etti ve senaryonun suga plam ile paralellik
arz ettigi suc;:lamasl yer allyor. Biraz once hem senaryoyu dinledik hem Suha Tanyeri'nin
aC;:lklamalanm dinledik, hem de Sayln Kolordu Komutanlanmn degerlendirmesini aldlk. Say In
Ergin Saygun'un 26-27, 32, 36, 39 ozellikle Say In Ayhan Tali'ln takdiminde Ege'de gerginlige vol
aC;:llmayacagl, Sayln Engin Alan'ln 34. yanslslnda sadece 12 mil in tamnmayacagl 35.
yanslslnda ise c;:ozumun oncelikle siyasi ekonomik tedbirlerle saglanacagl, Say In ukru
Sarllli1k'in 27,
54,
56, 62 ve ozellikle 75. yanslslnda Yunanistan
ile gerginligin
tlrmandmlmayacagl yani her dort kolordu komutammlzda aC;:lkc;:a Yunanistan ile gerginligin
t1rmandmlmayacaglnl soyluyor. Ve bizden daha iyi biliyorsunuz sozde suga plam ise Yunanistan
ile gerginligin tlrmandmlmasl esaslna dayamyor. Bu da bunun bir dogru olmadlglnl soyluyor. 2.
konuda Cuma gunu burada ki ifadelerden soma ozellikle dun baslna yanslyan milli mutabakat
hukumeti kurulmasl ile ilgili teklif konusu. Say In Savcllanmlz bunu soru olarak gundeme
getirmiliti. Sayln ukru Sarlililk'in biraz onceki takdiminde bir teklifi vardl. Ege'deki faaliyetlerin
devam etmesi, sonrada aC;:lkladl dedi ki; deniz ve hava faaliyetlerinin devam etmesi. Bu kolordu
komutanl deniz faaliyetlerinin devam etmesine yonelik bir teklifte bulunabilir mi? Deniz
Kuvvetlerinin ilgi alamna giren bir konuda? Normal liartlarda bulunamaz ancak kendisi ordu
komutamm oynadlgl ic;:in ve Kara Kuwetleri Komutam ic;:in yapllacak teklifleri belirttigi ic;:in
soyluyor."

Mahkeme Balikam: "Peki."
Samk Yasin Turker: "Oradaki milli mutabakat hukumeti de aym liekilde Kara Kuvvetleri
Komutamnln Milli Guvenlik Kurulunda gundeme getirmesi gereken bir teklif olarak gec;:iyor.
-.

Senaryo kapsamlnda bun un yanhli yerlere yekilmemesinde buyuk onem var."
Mahkeme Balikam: "Peki devam edelim. Erdal Akyazan'dan balihyoruz."
Samk Erdal Akyazan'ln sunumunu yaptlgl ses CD'si dinlenmeye balilandl.
Samk Erdal Akyazan: "Balikamm musaade eder misiniz?
Mahkeme Balikam: "Durdurallm var ml bir itirazlnlz Erdal Akyazan?"

Samk Erdal Akyazan: "Efendim 4 dakika arz ediyorum."
Mahkeme Balikam: "Yok, yok aC;:lklama yapmamz gerekmiyor. Sadece size mi aitT
Samk Erdal Akyazan: "4 dakika istiyorum sizden efendim."
Mahkeme Balikam: "Bakln her lieyden soma soz verirsek, yani konulima size ait? 4
dakikada nevi aC;:lklayacakslnlz onu anlayamadlm. Yani ses sizi degil miT
Sanlk Erdal Akyazan: "4 dakika bir, efendim 4 dakika soz."
Mah

Sam
yararlanar

me Balikam: "Buyurun, buyurun."

Erd
kyazan: "Sagolun. Demokratik olmayan unsurlan demokratik haklardan
mokrasiyi ylkmalanna musaade etmek aklill devletleri c;:ozum tarzl olmamalldlr

bu c"'J!ianamenil119cayfaslnda buyuk harflerle yazlll ve bura an hareketle brei arb
planl I artrlrPlam ile uyumlu bir takdim yaptlglm iddia ediliyo Konuyu basite i irgeYJ'

-
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llematize etmek istiyorum. Bu sol taraftaki benim sol taraflmdaki perdeyi demokratik olamayan
ne kadar unsur varsa koyahm ylklel, bolOeO, irtieai, oeO, bOeO ile sonu biten botOn dernekleri
gruplan, tellkilatlan, orgotleri koyahm ve izninizle buraya darbeeileri de koyahm. Darbeeiler
demokratik olmayan unsurlar. Cuntaellar, darbeeiler de burada olsun. Sizlerin, Heyetinizin
bulundugu yer demokratik haklan temsil eden yer olsun. Benim sag taraflmdaki perde de
demokratik unsurlar olsun. Yani oraya hOkOmet, Anayasa, Yargl, Meelis vesaire demokratik tOm
kurumlan koyahm. Benim soyledigim llu; buradaki kotOler sizin sagladlgmlz haklan temsilen
belirtiyorum. Bu haklan kullamp buradaki demokratik kurumlan ylkmasmlar demill. Saym
Savellanmlz iddianamede demillier ki 619. sayfada benimle ilgili 950. sayfada herkesle ilgili. Bu
demokratik unsurlan sizin temsil ettiginiz demokratik haklan kullan kullamp Ylktlrmam demill.
Bende aym lleyi soylOyorum. Bu demokratik olmayanlar bu haklan kullamp, demokratik
olamazlar demill. Bunu ben soylemillim. Bu ibareyi Alman Federal Anayasa Mahkemesinin
karanndan aid 1m. Peki bizim Yargltay'lmlz ne diyor? 0 da diyor ki her rejim gibi demokrasinin de
kendisini koruma hakkl vardlr diyor. Yani aynl lleyi soylOyor. Peki ballka bana gore yok aet bir
biyimde kim ne diyor? TOrkiye Cumhuriyeti Anayasasmln 14. maddesi de aym lleyi soylOyor.

-...

-...

Demokratik haklar, demokratik unsurlann ylkllmasl maksadlyla buradaki kotO insanlar tarafmdan
kullamlamazlar diyor. Ben aym lleyi soylOyorum. Savel Bey aym lleyi soylOyor. Alman Federal
Anayasa Mahkemesi aym lleyi soylOyor. Yargltay aym lleyi soylOyor. Anayasanm 14. maddesi
aym lleyi soylOyor. Ben teroristim. Savel Bey Olkenin bekasml korumaya yahlllyor. Bu Olkenin
bekasml korumaya yahllma hakkl benim neden yok, bu hak bana da ait degil mi? Bakmlz
Einstein tamrsmlz muhtemelen. Einstein', herkes bilirde. Siz Einstein'ln hayat ve felsefe Ozerine
dOllOneelerini ne kadar bilirsiniz bilemiyorum. Einstein'm yok bilinen, benim de killisel olarak yok
begendim bir delilik tamml var. Einstein diyor ki; sOrekli aym lleyi yaplp, sonueun farkh olmaslm
beklemektir delilik diyor. Ben 1 ylh a!ikm bir sOredir bu davanm ana baeagml tellkil eden 11
numarah CD'nin iyindeki her yin sahte oldugunu sOrekli soylOyorum. SOrekli sahteligi
vurgulaylp. SOrekli aym !ieyi yaplyorum ve sonueunda adaletin tecellisi biyiminde olmasml
bekliyorum. Saym Ballkan Einstein'a gore sizee ben deli miyim?"
Mahkeme Ba!ikam: "Devam ettirelim."
Seminere ait ses kaydlnl i!feren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olundu.
Samk Cetin Dogan: "Evet Behzat Balta ba!ilayaeak bundan soma. Yurdaer Olean."
Mahkeme Ba!ikam: "Yurdaer Olean burada ml bugOn? Size degil mi konUllma, kabul
ediyorsunuz? Peki gordOk. Bundan sonra."
Samk Cetin Dogan: "Behzat Balta."
Mahkeme Ba!ikam: "Behzat Balta oldugu anla!ilhyor. Behzat Pa!ia sesinden de zaten
tamdlk yani degil mi? Buyurun devam edelim."
Seminere ait ses kaydlnl i!feren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olundu.

Mahkeme Ba!ikam: "Burada durdurahm. Bu konum hatlrlaya biliyor musunuz?"
Samk Cetin Dogan: "Metin Yavuz Yalym ba!iladl."
Mahkeme Ba!ikanl: "Sizin degil mi Behzat Bey bundan onceki."
Samk Behzat Balta: "Konu!ima tamamen bana ail. Yalmz bu periyoda ba!ilarken sizin
tarafmlzdan yapllan bir aylklama vardl. Bu ses kaYltlanm ineeleyelim. Genel seminer atmosferini
bir gorelim !ieklinde idi. Bu baklmdan benim konU!imalanmda bu atmosferde az once konu!ian
Yurdaer Olean'm en bu gOeO yani bu iy tehdidin kaynagl olan esas gOeo elinde bulunduran
insanlann bir !iekilde kontrol altma ahnmasl gerekir !ieklinde bir tespiti var. En tu Kara

Kuvvetleri Komutanhgl ve daha Ost seviyelerde gorO!iOlmesi gereken sustu. Benim

bilahare aylk malar
a bu bOtOnlOk iyerisinde onu ifade etmek istiyor4Ai!'
Mah
a!ikam: "Peki devam edelim. Metin Yavuz Yn ml, deail mi kendisi

aylkla

onra? Biraz bekleyelim."

/;e as.!ii!feren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olul1Uu.

_J 

 \ I
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-..

Mahkeme Balikanl: "Burada durdurahm. Durdurahm. $imdi bu gozlemci Hava
Kuwetlerinden Tuggeneral katllan. Tanlk Cevdet Kurnaz."
Sanlk Cetin Dogan: Onun konulimasl. Tanlk Cevdet Kurnaz."
Mahkeme Balikanl: "Onun konulimasl."
Sanlk Behzat Balta: "SaYIn Balikanlm liimdi az once yapllan konulimada da malum Ian
yani fmnlan diye balilayan konu 3 numarah, balyoz 3 iddianamesinde benim taraflmdan yapllm1li
lieklinde iddianamede yer almaktadlr. 0 konuda zamanla gerekli balivurumu da yapmllitlm."
Mahkeme Balikanl: "$eydeki bu X1 olarak ge,.en."
Sanlk Behzat Balta: "Evet evet yani fmnlan dahil olan paragraf 3 numarah iddianamede.
Balyoz 3 iddianamesinde benim taraflmdan yapllan bir konulima olarak."
Mahkeme Balikanl: " Bunun Metin Yavuz Yalyln oldugu anlali1hyor. Var ml bunda
itirazlnlz Metin Yavuz Yalyln?"
Sanlk Metin Yavuz Yalyln: "Hiybir itirazlm yok."
Mahkeme Balikanl: "X1 olarak. Cozum tutanagl 34 de ge,.en ve liu and a dinledigimiz
konulimalann size ait oldugu."
Sanlk Metin Yavuz Yalyln: "Ses bana aittir."
Mahkeme Balikanl: "Sesinizi de tanlyoruz."
Sanlk Metin Yavuz Yalyln: "Dogrudur efendim. Dogrudur."
Mahkeme Balikanl: "Peki liimdi burada yine yozum tutanagl 35. sayfaslnda yer alan bu 2.
kasetin A yuzundeki Cevdet olarak ge,.en klslm da Hava Kuwetleri Komutanhglnl temsilen
katllan gozlemci Tuggeneral Cevdet Kurnaz'dlr diyorsunuz. Tum seminere katllan sanlklar
taraflndan ittifakla Mahkemeye belirtiyorlar. Peki dinleyelim devam edelim."
Seminere ait ses kaydlm i!;eren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olundu.
Sanlk Cetin Dogan: "Evet kaset burada bitiyor."
Mahkeme Balikanl: "$imdi dediginiz gibi 2. kasetin B yuzu yozum tutanaklannda yok. Onu
dinleyecegiz. Onu biz sesleri aldlrahm kendimiz yazmaya yahliahm ya da buradan dinleyerek
kaleme yazdlnnz."
Sanlk Metin Yavuz Yalyln: "Balikanlm."
Mahkeme Balikanl: "Buyurun."
Sanlk Metin Yavuz Yalyln: "Biraz onceki konulimanln bana ait oldugunu soyledim. Tekrar
soyluyorum. Bana aittir. Burada tekrar tekrar soylememe gerek var ml acaba? Seminerdeki

gorevim veya Istanbul'daki gorevim."

--

Mahkeme Balikanl: "Onlan anlattlnlz savunmalarda."
Sanlk Metin Yavuz Yalyln: "Anlattlm. Tekrar anlatmama gerek yok herhalde."
Mahkeme Balikanl: "Gerekirse ileride degerlendirme klsmlnda soz verildiginde bunlara
deginirsiniz. Not alln, unutmaYIn."
Sanlk Metin Yavuz Yalyln: ''Tamam."
Mahkeme Balikanl: "Cunku bbyle olursa bitiremeyecegiz."
Sanlk Metin Yavuz Yalyln: "Hani ben tekrar olmasln diye soylemedim de 0 ayldan."
Mahkeme Balikanl: "Tabi tabi."
Sanlk Metin Yavuz Yalyln: ''Teliekkur ederim."

Mahkeme Balikanl: " B yuzu O'dan balihyor. 0-47 dakikalar araslnda aynl kaset ikinci
kaset. Ortadan balilamllitlk ya. Bu CD'ye aktanrken A-B yuzleri kanlimlli. Onu O'a ahyorsun O'a."
Seminere ait ses kaydlm i!;eren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine deva
Mahkeme Balikanl: "Evet bu konulima $ukru Sarulilk'a ait."

Sanlkogan: "Sarlllilk efendim. Bundan soma Korktarslan var."

Magyeme Balikanl: "pe.ki liu anda konulimasl biten $ukr' Sarulilk. Bir oncesinde Cef/n

an once de CevdElt Kurnaz'ln konulimasl vardl. Dev m ediyoruz. Bu Mustltfa Korl('ut

nUlimyacak liimdi."
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Sanrk c;etin Dogan: "imdi Korkut Czarslan'In."
Seminere ait ses kaydlnl ic;eren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olundu.
Mahkeme Balikanr: "Ezan sesi girmilite ben de diyorum.

Soz almadan konuliuldu, anlali1lamadl.
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaydlnl ic;eren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Sanrk c;etin Dogan: "Efendim burada bitiyor liey. Yalnrz liunu ifade edeyim. Benim ile
(birkay kelime anlalillamadl) notlar var."
Mahkeme Balikanr: "Bu en son konulian kimdi onu hatlrlayabildiniz miT
Sanrk c;etin Dogan: "eylerin, katlhmcllarln soyledikleri sozlerden sayfalan yevirerek

hangi dikkatimi yekmili, ilite Erdal Akyazan liu bu. Kuzey'de, GOney'de ne oluyor, neye oncelik
vermili gerekli konulan ve bu arada da kendi bilgi ve tecrObelerimi, Irak ile ilgili ne olmuli, ne

....

olmuli bunlardan bahsediyorum. Yani bir balyozun tartllimasl degil bu yahut herhangi bir darbe
planr tartllimasl degil. Dogrudan dogruya bir seminerde ortaya konan duruma bagh olarak,
duruma bagh olarak orada birazclk amaclnr alian bir soz var. Bile liey yapan."
Mahkeme Balikanr: "Evet."
Sanrk c;etin Dogan: "Bunu da sakln ha diyorum yani yann gidecegim, senaryoda ortaya
konan bu durum karlils1nda bir milli mutabakat hOkOmeti var. HOkOmet zaten kurulah 3 ay Olmuli .
Yani orada mevcut hOkOmetin hedef olan bir liey yok. Mevcut hUkOmeti ve devleti, rejimi hedef
alan ayaklanmalar var. TeliekkOr ederim."
Mahkeme Balikanr: "imdi 0."
Sanrk c;etin Dogan: "3 Kasete geyiyoruz."
Mahkeme Balikanr: "Sizin harekat balikanr oldugunuz donem ile ilgili bir konulima yapan
var, onu hatlrlayabildiniz mi? En son, liuan sizin konulimanrz bitiyor diyor ki; siz harekat balikanr
iken EMASYA planlan yaplldl."

Soz almadan konuliuldu, anlalil1amadl.

Mahkeme Balikanr: "izzet Ocak siz miydinizT
Sanrk Izzet Ocak: "Sesi tam alamadlm bir daha dinletirseniz."
Mahkeme Balikanr: "Az geriye ahn oraYl, 38. dakikaya gel. Tamam, kal oyle."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kayd In I ic;eren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.

Mahkeme Balikanr: "Size benziyor. Devam edelim oyle devam edelim oradan. Bu Izzet
Ocak kabul ediyor bu konulimanrn kendisine ait oldugunu."
....

Sanrk c;etin Dogan: "SaYIn Balikan burada."
Mahkeme Balikanr: "Peki."
Sanrk c;etin Dogan: "Burada gOndeme getirilen 5442 Saylh yasa kapsaml 9. maddesine

gore Iyilileri Bakanhgl ile Genelkurmay Balikanhgl araslnda yapllan protokoldOr."
Mahkeme Balikanr: "Biliyorum."

Sanrk c;etin Dogan:
Mahkeme Balikanr:
Sanrk c;etin Dogan:
Mahkeme Balikanl:
Sanrk c;etin Dogan:

"Bu protokol benim zamanrmda yapllmllitlr."
"Evet."

"Benim imzaml tali1r Genelkurmay tarafl olarak."
"Onu savunmanrzda da belirtmilitiniz."
"TekkOr ederim."

Mahkeme Balikanr: "imdi bu lieyin bu Mehmet Daysal balika
Indaki bilirkilii heyeti
bunlann oz t1erini al
. Bu B yOzOnOn de Qzetini alm1li ama 0
olarak a1m1li. Onun biz
tamamlnl bl k
de yozdOrOrOz. Boylece isimlerde belli olmuli
duo 3. kasete balilayahm, 0
slflrdan b

or onda slklntl yok."

, tin D09: "Ses kaseti bir ozet ile balihyor yine\"'Yani sonunda birjozet yin
balin de)lala. Ondan sonra slra ile geliyor."

&



=(
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Mahkeme Balikanl: "Peki."

Sanlk l;etin Dogan: "Bizim de bir molaya ihtiyaclmlz var herhalde bu durumda. Semineri

de paralel olarak yaparsak uygun olur, takdir sizin etendim."

Mahkeme Balikanl: "Ogle arasl veririz yani isterseniz yanm saat daha devam edelim

slkmtl yoksa. Zaten isteyen dllian ylklP gelebiliyor. Bir yanm saat bu en aZlndan kasetin belki 1.
taratml dinleme imkanl olursa iyi olur."
Sanlk l;etin Dogan: "1;jimdi takdim SA var bir sure sonra dikkat edin SA."
Mahkeme Balikanl: "Ha lieyi diyorsunuz."
Sanlk l;etin Dogan: "SA'YI goreceksin YClksel, Albay YClksel'in takdimi var. Albay Yalym
Yuksel."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
ba,landl.
Mahkeme Balikanl: "Ayhan Tali bu konulima, kabul ediyorsunuz."
Sanlk l;etin Dogan: "1 cClmlesi onun efendim. Ondan sonra Yuksel Yalym."

w

-

Mahkeme Balikanl: "Evet 1 cumle. Sonra Memili Yuksel Yalym balihyOr."
Sanlk l;etin Dogan: "Evet."
Mahkeme Balikanl: "Burada ml durulimada ml kendisi? Takip ediyorsunuz."
Sanlk Memili Yuksel Yalym: "Evet takip ediyorum."
Mahkeme Balikanl: "Peki."
Sanlk l;etin Dogan: "SA, SA."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Sanlk l;etin Dogan: "Durdurun."
Mahkeme Balikanl: "Burada kalahm. 29.30."
Sanlk l;etin Dogan: "Saym Balikan 15. Kolordu malumlan seferde gorevi sadece geri
bolge emniyeti. Bununla ilgili detayh olarak geri gUyleri taratlndan geri beige emniyeti ile i1gili
slklyonetimin ilan edildigi varsayllarak slklyonetimde ahnacak tertip ve tedbirleri aynntlh olarak
arz etti. 1;jimdi slra ile geri bolge emniyeti ile ilgili bogazm batl yakasmda 3. Kolordu var. 0
kolordu kendi takdimini yapacak. Bu kolordunun yapacagl takdim yalnlz klsa kesilmesi iyin
seminer esnasmda dikkat ederseniz tarkhhklar var ml diye balihyorum ve oyle devam edecek.
1;jimdi YClksel herhalde kendi bolgesi ile ilgili."
Sanlk Memili Yuksel Yalym: "Yok ben bununla ilgili biro Saym Balikanlm musaade
ederseniz bu ses bana ait."
Mahkeme Balikanl: "Evet Memili Yuksel Yalym'smlz."

Sanlk Memili YClksel Yalym: "Evet ben Memili Yuksel Yalym 190 numarah sanlk. Bu ses
bana ait. Okudugum metin de 15. Kolordu seminer hal grubunun oluliturdugu hal tarzldlr ve ses
kaylt yOzClmlerinden de anlalillacagl uzere Saym Kolordu Komutanlmlzln emirleri geregi bu
kaydl, bu yal1limayl ben orada okudum. Yalnlz aradan yok uzun zaman geytigi iyin okudugum
metinde yer alan itadeleri tam olarak birebir hatlrlayamlyorum. Bu yOzden ses kaYltlannda
degiliiklik yaplhp yapllmadlgl konusunda tereddOtlerim var. Vine takip etmeye yahlitlm polis
video-kaset tespit tutanagl i1e liu anda okunan kaset kayltlannl. Orada da bazl kOyOk ama anlam

degilitirebilecek degiliiklikler oldugunu tespit ettim. Ornegin kaset kaydmda komutanlm liimdi 15.

Kolordu Komutanhgl slklyonetim ve bolge hasar kontrol planlnl arz ediyorum diye geyiyor. Polis
tutanagmda

onemlidir.

ise

slklyonetim

unku 0

ve

hasar

planl

olarak yazllmlli.

Okudugum

dugum metinde zaman zaman olmayan tasawur edil

m ..

.

.

ir istihbarat ekin

atlfta blJl ul
tadlr. 1;jayet okudugum metin bir istihbarat eki olsay
bun un balihgmda 15.
Kolord
Iyonetim ve bolge hasar kontrol planlna EK-C isti
arat yazllacaktl. Balih9
o
u. nin adl ile uyumlu olmayan herhangi bir ek okudugum metin il

;m
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organlannln yaylml ve dagltlml durdurulacaktlr ifadesi gecmektedir. Polis tutanaglnda ise ylklCI,
bClIOcO faaliyetleri destekledigi bilinen dive yazllmltlr. Takdir zatlalinizindir arz ederim."
Mahkeme Bakanl: "Peki neyse aClklamanlzl dinledik. Savcl Bey'de Clkml bu arada ama
sizin bizim iCin Clnemli olan Savcl Bey'in burada oldugu esnada ses kaydlnl kabul etmenizdi. Bir
de 0 AbdOlkadir Eryllmaz ile bahyor 43. sayfa tutanak. Ses kaydl da bundan sonra devam
edecek. Bu Ergin Saygun. Emniyet de onu daha soma gClnderdigi yazlda dOzelmi ama cClzOm
tutanaglnln 16. klasClr 43. sayfada yani cClzOm tutanagl 43, dizi 300'de AbdOlkadir Eryllmaz
yazmllar. Onu Ergin Saygun olarak dOzeltecegiz. Peki, Clgle arasl veriyoruz, devam edecegiz."
Durutmaya ogle arasl verildi.
Durutmaya kaldlgl yerden devam olundu.
Mahkeme Bakanl: "Saat 13:41 itibari ile bugOnkO durumanln Clgleden sonra bClIOmOne

....

bahyoruz. Sabahki isim tespitinde bulunmayan sanlklar mOdafileri Avukatlar Ali Rlza Dizdar,
Ozen Kaya, Yasin Turhan, Yakup AkyOz, Ceren arman, Mustafa Kavakhoglu, Eyyup Sabri
GOrsoy, Aye GOI Hanyaloglu, Erdem Nacak, Mahir 1lkay ile tutuksuz sanlklardan Musa
Fanz'ln durumaya kabldlklan bildirildi. Devam ediyoruz."
Sanlk Cetin Dogan: "Sayln Bakan 3. Kolordudan balayacaglz."
Mahkeme Bakanl: "Evet."
Sanlk Cetin Dogan: "Yani Ergin Saygun'dan."
Mahkeme Bakanl: "Ergin Saygun."
Sanlk Cetin Dogan: "0 da klsaltllml, normal takdimine yandan bahyor. Slaytl verdim
14-15'ten balayahm."
Mahkeme Bakanl: "Peki."
SClz almadan konuuldu, anlallamadl."
Mahkeme Bakanl: "Evet."

Sanlk izzet Ocak: "Iki kii araslnda bir diyalog var biliyorsunuz. Efendim benim ile ilgili
internette cok saylda yazl Clktl, ben dOn karlda degilim eklindeki konumadaki sesi ben
alamadlm. Onu dinlemeyi mOteakip ancak benim olup olmadlglma karar verebilirim."
Mahkeme Bakanl: "Ama ey vardl orada siz harekat bakanhgl zamanlnda EMASYA
planlannln hazlrlanmasl ile ilgili 0 klslm size ait."

Sanlk Izzet Ocak: "0 klslm bana ait."
Mahkeme Bakanl: "0 cOmlede ne geciyordu?"

Sanlk Izzet Ocak: "0 benim sClyledigim bana ait olan 7 Temmuz 1997 tarihli EMASYA
protokolOnO sClylOyorum ben orada."
....

Mahkeme Bakanl: "Evet oradan bahyor."

Sanlk Izzet Ocak: "Ondan Clnceki cOmlede u var. Cetin Dogan Paam ya bana ya da bir
baka karargah subaylna u soruyor. Efendim benim ile ilgili internette cok yazl Clktl."
Mahkeme Bakanl: "Evet."

Sanlk Izzet Ocak: "Benim din karltl oldugum eklinde. 0 bClIOmO ben algllayamadlm,
anlayamadlm ses net degil. Ben olmayabilirim onu vurgulamak istiyorum. Ozel kalem mOdOrO
olan bir albaylmlz vardl, 0 da olabilir."

Mahkeme Bakanl: "Dinlemek istiyor musunuz oraYI gerek var ml?"

Sanlk Izzet Ocak: "Yok sesi ey yapamlyorum buradan net olarak."
Mahkeme Bakanl: "Alamlyorsunuz."

Sanlk Izzet Ocak: "Mikrofonsuz oldugu iCin Clyle salonu dOOnOn. Salo.
bir kii kalklyor konuma yaplyor, katklYI yaplYor. Dolaylsl ile sesler net dem..

MahemEJ,.Bakanl: "Tamam."

Sa",iyIet Ocak: "Ama Cltekisi 7 Temmuz 1997 EMASYA protokolOnO hatlrladlm."
eme Bali.kant: "Tamam."

Ik lzzet"6cak: "ConkO 0 EMASYA planlnln bir parcasly

c= 11'-) z(

10

T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI ( CMK 250 MADDESi ILE YETKiLi ) CELSE TARiHi
06.03.2012 ESAS NO: 20101283 CELSE NO:92 Sayfa:11

Samk Yusuf Ziya Toker: "Yusuf Ziya Toker."
Mahkeme Bakam: "Evet."

Samk Yusuf Ziya Toker: "Biraz OOceki Memi YOksel Yal9ln'ln takdimini dinledik Sayln
Bakamm. uana kadar oraj hava harekat plamm sozde hazlrlanan duyacaglm dive bekliyorum
ama henOz duymadlm ve bir onceki takdimde Ergin Saygun'un takdiminde de daha sonra
Memi YOksel Ya191n'1n 65. slaytl 22. dakikaslnda ses kaYltlan ve yansllarda gegen ifadelerden
iddianamenin benim ile ilgili yaklalk 30 sayfahk 1. iddianamede, 3. iddianamede 20 sayfahk
bolOmOnden ahntllar yapllmltlr. Sozde oraj hava harekat plam lahika 4, ek lahika 4'te 1. Ordu
Komutanhgl sorumluluk sahasl hava kuwetleri ozel personel Iistesi dive bir liste yazllml ve bu
Iistede bu seminerde isim isim gorevlendirmeler yaplldlgl iddia edilmektedir. Bu konuya ilikin
aynntlh degerlendirmemi delillerin degerlendirmesi aamaslnda yapacaglm. Bu aamada
kaYltlara ge9mesi a91slndan bu tespiti yapmak ihtiyaci duydum. Bundan sonraki 2 takdimde de
aym ekilde birebir ahntl yapllarak ek lahika 4 referans verilmitir arz ederim."
Mahkeme Bakam: "Peki, balaYlm imdi. Tespit tutanaklan dizi 300'de bulunan 43.
sayfadan devam edecek."
Soz almadan konuuldu, anlallamadl.
Mahkeme Bakam: "Evet, evet a9ahm Avukat Bey'in mikrofonunu."

--

Bir klslm samklar mOdafii Av. OzgOr K090kyllmaz: "Efendim biz mOvekkilimiz Ergin
Saygun ile i1gili malumunuz bir adli tiP raporunun gelmesi bekleniyordu. Bizde durumaya ge9
geli erken 9lkllar nedeni ile bunlann okunmaslnl."
Mahkeme Bakam: "Gelmedi."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ozgor K090kyllmaz: "Okunmu oldugunu dOOnerekten
bunu sormak istedik. Bu rapor geldi mi acabaT
Mahkeme Bakam: "Gelmedi, gelmedi."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. OzgOr K090kyllmaz: "COnkO bugOn Zaman gazetesinde
raporun hazlrlandlglna i1ikin bir ey var ama gelip gelmedigine ilikin klSlm mOphem kalml."
Mahkeme Bakam: "Belki oradan ogrenmilerdir bilemiyorum bizim haberimiz YOk."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Ozgor K090kyllmaz: "0 nedenle bunu sormak istedim.
TeekkOr ederim."
Mahkeme Bakanl: "Peki. Balatallm."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.

-

Samk Cetin Dogan: "Efendim oZOr dilerim. Tam bu noktada bir konuya a91hk
kazandlrmam lazlm. Burada 15. Kolordu arz etti bakln imdi burada da bir cOmle ge9iyor bu 90k
onemli. Yani slklyonetim planlannln arzlnln yaplldlglna dair 15. Kolordu 3 tugayhk bir kolordu.
Ashnda 5 tugayh bir kolordu olarak ge9iyor 90nkO seferde kurulacak birlikler tekil edilmi. Kismi
seferberlik yapllml yani tatbikat, plan seminerini oynuyoruz. Tugaylann kuruluunda ozOr
dilerim 1. Piyade Tugaylnln kuruluu da 3 piyade taburu 5 piyade taburu olarak oynamyor. Bu

seferde kurulacak statosO tabur kurulmu kabul ediliyor. Yani bir tatbikatln oynandlgl
kuruluunda tatbikatta ongorOien seferberlikte kurulacak seviyesine 91kanldlgl ongorOIOyor.
Bunu bu noktada belirtmenin yaran var dive dOOndOm, teekkOr ederim."
Mahkeme Bakam: "Devam edelim."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarmdan 3 no'lu kasetin di
devam olundu.

Mahme Bm: "Bu Abdulkadir Eryllmaz sesini de tamyoruz duruSmadan."

Semiet oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu
devam olu

"keme Bak."Bu Gafur Aksu degil mi? 0 zamanki
mutam"
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Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlanndan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.

Mahkeme Bal}kanl: "Burada durahm. Bu Ergin Saygun degil mi? Evet, devam edelim."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Mahkeme Bal}kanl: "Az bir geri alabilir miyiz orayl, tam anlayamadlm."
Sanlk l;etin Dogan: "Ergin Saygun, Ayhan Tal}, UkrU Sarlll}lk konul}uyor sira ile."
Mahkeme Bal}kanl: "Tamam. imdi bu X l}ahsin konul}masl bitti mi l}eyde. Bunlann
tayinlerini veya gOrevlendirmelerini yapan yerlere dahi bunlann adaml var l}eyine uygun diyen
yer nerede bitiyordu."

Soz almadan konul}uldu, anlal}llamadl.
Mahkeme Bal}kanl: "Mel}rebine uygun dive l;etin Dogan'ln tespiti var. Biraz daha geri."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Mahkeme Bal}kanl: "Tamam bu mel}rebine uygun diyor. Bundan sonra konul}an kim X2



olarak gec;:iyor tutanakta."
Sanlk l;etin Dogan: "Ergin Saygun konul}uyor. Bu Ergin Saygun'un."
Mahkeme Bal}kanl: "Tamam."
Sanlk l;etin Dogan: "Bundan somaki."
Mahkeme Bal}kanl: "X ve X2 Ergin Saygun. X3 var burada gec;:en yUrUtelim."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Mahkeme Bal}kanl: "UkrU Sarul}lk miT
Sanlk l;etin Dogan: "Degil."
Mahkeme Bal}kanl: "Yok degil."
Sanlk l;etin Dogan: "Ondan soma."

Mahkeme Bal}kanl: "MIT'in de takip edebildigini sanmlyorum komutanlm diyor ondan

soma bir konul}ma."
Sanlk l;etin Dogan: "Bu Ergin Saygun."
Mahkeme Bal}kanl: "Ondan soma konul}an bir kil}i var oraya gelelim."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Mahkeme Bal}kanl: "Az geri gel. Bu konul}ma l}imdi bu konul}ma."


Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.

Mahkeme Bal}kanl: "Az geri gel oradan. Evet."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.

Mahkeme Bal}kanl: "Bu konul}ma."
Sanlk l;etin Dogan: "Bu konul}mayl bende tespit edemedim. Yani ben l}eye benzettim
ama degilmil}. Ayhan Tal}'a benzettim degilmil}."

Mahkeme Bal}kanl: "Degil dimi? Bu X3 olarak l}ahsi tespit edemiyoruz."
Sanlk l;etin Dogan: "Tespit edemedik."
Mahkeme Ba
: "Peki, devam edelim."
._.
Sanl
.
ogan: "Belki Gafur olabilir ama Gafur'un sesine de beyor."
Se'
e ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu Jeasetin dinlenilmesine
devam
duo


n: "Burasl UkrU Sarlll}lk'In."



-4;:Jl \1
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Mahkeme Bakanl: "Bu X4 var. Evet. l?imdi valiler topiantisl dive balayan yer sizin mi
l?OkrO Bey burasl?"
Soz almadan konuuldu, anlallamadl.

Sanlk Cetin Dogan: "Evet."
Mahkeme Bakanl: "l?imdi astsubay dive biten bir cOmle var, oradan balayahm. Az geri
al. Evet devam ediyor."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Mahkeme Bakanl: "Bu konuma. Size ait?"
Sanlk l?OkrO Sarlllk: "Valiler topiantisl sozO orasl benim."
Mahkeme Bakanl: "46. sayfa tespit tutanagl, X4 ahls olarak ge9E!n konuma l?OkrO

Sarlllk."
Sanlk l?OkrO Sarlllk: "Evet dogrudur.
Mahkeme Bakanl: "Devam edelim."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.

--

Mahkeme Bakanl: "Bu konuanl."
Sanlk Cetin Dogan: "Ergin Saygun'un."
Mahkeme Bakanl: "Ergin Saygun."
Sanlk Cetin Dogan: "Karargah subayl imdi ey yapacak, kendisinin eyine arz edecek."
Mahkeme Bakanl: "Devam edelim."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Mahkeme Bakanl: "l?imdi biraz daha."
Sanlk Cetin Dogan: "Ayhan Ta'1n buras!."
Mahkeme Bakanl: "10 saniye geri ai, 10 saniye geri al."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.

Mahkeme Bakanl: "Bu 90nkO harekat tarzlnlZ farkh olan diyen."
Sanlk Cetin Dogan: "Ergin Saygun."
Mahkeme Bakanl: "Yine bun Ian Emniyet hep farkh olarak yazml."
Sanlk Cetin Dogan: "Evet. Oldu peki diyen benim."
Mahkeme Bakanl: "Evet onlar."

--

Sanlk Cetin Dogan: "Ondan sonra Ayhan Ta; komutanlm arkadalmlz yerini alana kadar
diyen."

Mahkeme Bakanl: "Bu Ayhan Ta."
Sanlk Cetin Dogan: "Ayhan Ta."
Mahkeme Bakanl: "Kabul ediyorsunuz bu ekilde peki. Devam edelim, sesi a9allm."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Sanlk Cetin Dogan: "Takdim 8B'ye, 8B takdim eyine bakln, siraiamasi. Sabah verdigim
listedeki 8B."

Mahkeme Bakanl:
Sanlk Cetin Dogan:
Mahke e Bakanl:
Sanlk
.
ogan:

Semi
deva

"Emin K090kklh9 buradaydl kendisi."
"Evet, Emin K090kklh9."
"DIanda ml? Oradaslnlz tamam. Sabah buraya
"44 dakika 50 saniye. Evet bala."

e ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lli' kasetin
duo

Oc;gan: "Metin Ozerinde iaretli, tamam."

-

1

I
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Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Sanlk Qetin Dogan: "Efendim kasetin B yClzClne gec;iyor."
Mahkeme Bakanl: "Bitti."
Sanlk Qetin Dogan: "B yClzClne gec;eceksiniz."
Mahkeme Bakanl: "Devam ediyor orada aklm devam eder, bekleyelim."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Sanlk Qetin Dogan: "46:38."
Mahkeme Bakanl: "Tam am dogru, aklm dogru."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Sanlk Qetin Dogan: "Ergin Saygun."
Mahkeme Bakanl: "Ergin Saygun yine."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.

Sanlk


Qetin

Dogan:

"Takdim

burada

sona

eriyor

efendim.

Bundan

sonra

cephe

kolordulardan gorCl alacaglz."
Mahkeme Bakanl: "Evet."

Sanlk Qetin Dogan: "Dna gore geliiyor."
Mahkeme Bakanl: "Devam edelim. Kabul etmiyor musunuz? Kabul ediyorsunuz ya da."
Sanlk Emin KClC;C1kklhC;: "Bakanlm kabul ediyorum."
Mahkeme Bakanl: "Emin KClC;C1kklhC;."
Sanlk Emin KClC;C1kklhC;: "Evet bu ses benim. Bir hususu mClsaadeniz ile arz edeyim. Ben
eger tutuksuz da olsaydlm gene bu ses benim olacaktl ve gene ben bu eger delili kabul
ediyorsunuz hic;bir ekilde etki edemeyecektim arz ediyorum."
Mahkeme Bakanl: "Peki. imdi burada X-8 var, 0 X-9 var onlara bakahm."
Sanlk Qetin Dogan: "Ben konuuyorum efendim saz veriyorum ondan sonra Engin Alan
konuuyor."
Mahkeme Bakanl: "Buyurun."
Sanlk Aydin Sezenoglu: "Bakanlm bu seminerin icra edildigi danemde benim ismimin
gec;tigi dijital verilerde bulunan 8 tane subay Deniz Harp Akademisinde kurmayhk egitiminde ve



bizim DHA gorevlendirme.doc isimli dijital verideki Istanbul Jandarma Bolge Komutanhgl,
Donanma Komutanhgl Irtibat Subayl, ben 1. Ordu Komutanhgl Irtibat SubaYI olarak
gorevlendiriliyorum. Limanlarda garevlendirilen 3 tane daha subay arkadalmlz var. Dolaylsl ile
herkese bu seminerdeki ses kaydlna istinaden birtaklm gorevlendirmeler verilmi durumda. Biz
Deniz Harp Akademisinde ogrenciyken bizim sefer gorev yerlerimiz Deniz Kuwetlerinin birlikleri.
Bize bu ekilde verildi."
Mahkeme Bakanl: "Evet."
Sanlk Aydin Sezenoglu: "DolaYlsl ile burada Sayln Ergin Saygun'un belirttigi harp
akademilerindeki ogrencileri kritik noktalara getirecegiz, sefer gorev yerlerindeki ifadeler Deniz
Kuwetleri mensuplan ic;in degil. Vine biraz onceki yanslda eger tekrar ac;abilirsiniz net
gozClkClyor. 33 ve 34 nolu yansllarda slklyonetim merkezi ve 1. Ordu Komutanhglndaki tekilat
yaplslnl gosteriyor. Burada hic;bir irtibat subayl yok slklyonetim merkezlerinde.
da 3.

Kolordunun slklyo
Ama sozd

merkezi olarak istanbul Jandarma Bolge Komutanl!9roldugu sayle 'yor.
planlnda, balyoz planlnda slklyonetim merkezi olk Afet Koordina yon

MerkezL rClIClyor."
.eme BaEvet."

"81llkXlIdfl'lSezenoglu: "Bu hususlann zabltlara gec;mesi iC;i
14
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Sanlk <;etin Dogan: "Afet Koordinasyon Merkezi."
Mahkeme Bakanl: "Tam olarak degil de orasl haber merkezi olarak kullanll."
Sanlk

<;etin

Dogan:

"Musaade

edin

efendim.

Afet

Koordinasyon

Merkezi

resmen

slklyonetim balyoz guvenlik harekat planmda oyle yazlyor."
Mahkeme Bakanl: "0 ekilde evet."
Sanlk <;etin Dogan: "Yazlyor yazlyor. Yalnlz enteresan olan ey denizci arkadalmm

soyledigi gibi imdi bizim slklyonetim planlannda zaten degimez ana karargah ve yaplsl. IIginc;:
olan nokta fjey de suga planlnda, sozde suga planlnda irtibat personeli Selimiye'ye gonderiliyor,

Harem Iskelesine gonderiliyor. Hani balyoz planmda, sozde balyoz planmda AKOM dedigimiz
Afet

Koordinasyon

Merkezi

Slklyonetim

Karargahl.

Orada

da

bu

uyduran

kifjiler

bir

koordinasyonsuzluk yapmlfjlar. Mademki oraya degil oraya dijital verilerde orasml yazmalan
gerekirdi. Bu sefer dijital verilerde 1. Orduyu konu yerini yazmlfjlar fakat personeli gonderme
yeri olarak da AKOM'u degil burasml yazmlfjlar. Zaten burada goruyorsunuz 3. Kolordunun ve

15. Kolordunun slklyonetim planlan Istanbul'u kapsayan bogaz dogusunu bogaz batlslnl
bunlardan herhangi bir irtibat personelinin gelmesi hic;:bir fjekilde soz konusu degildir."
Mahkeme Bafjkanl: "Planda oyle diyorsunuz."
Sanlk
..

Aydm

Sezenoglu:

"Saym

Bafjkanlm

hemen

Emin

Kuc;:ukklllc;:'m

slklyonetim

planlndaki arzmda daha ilk yanslda soyluyor. Donanma Komutanllgl bolge dlfjmda olacagmdan

slklyonetim gorevlerinde gorev almayacaktlr diyor."
Mahkeme Bafjkanl: "Evet."
Sanlk Aydm Sezenoglu: "Yani benim hazlrladlglm iddia edilen dijital veride Donanma
Komutanllgmda irtibat subayl gorevlendiriliyor."
Mahkeme Bafjkanl: "Peki."
Sanlk Aydin Sezenoglu: "Bu hususlann zabltlara gec;:mesi ic;:in soz aldlm tefjekkur
ederim."
Mahkeme Bafjkanl: "Tamam, buyurun."
Bir klslm sanlklar mudafii Av. Ali Fahir Kayacan.
Mahkeme Bafjkanl: "Bu Mehmet Cern <;aglar'm getirilmemesi konusunda Cuma gunu
yazl faksladlk. Tekrar vermisiniz."
Bir klslm sanlklar mudafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Benim haberim yok ozur dilerim."
Mahkeme Bafjkanl: "0 gun dilekc;:e verildi."
Bir klslm sanlklar mudafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Bana haber."

Mahkeme Bafjkanl: "Istememesi halinde getirilmemesi dedik bu haftaki periyotlara."
..

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Ali Fahir Kayacan: "imdi Saym Mahkeme Heyetinin hatta

Iddia Makammln da dikkatini bir noktaya c;:ekmek istiyorum tam burada. imdi bu Albay Emin

Kuc;:ukklllc;:'m biz burada gorduk ki fju ses kaYltlanni izlerken ben fjahsen seminer klsml ile ilgili
zamanlnda sadece iddianamedeki almtllar ile bakmltlk. Siz de biraz once bu olaym bamda
soylediniz 0 hava nedir. 0 c;:ok onemli gerc;:ekten. imdi efendim bakrn bu slklyonetim
uygulamalan ile ilgili buton 0 hazlrllklar, ifjte sunumlar hep darbe hazlrllgl fjeklinde
iddianamelerde iddia ediliyor. Albay Emin Kuc;:ukklllc;:'m bu sunumundan bir cumle okuyacaglm.
Yani bunun jenerik anlammdaki, jenerigin ic;:inde, 0 senaryonun ic;:indeki. Bakm aynen oyle
diyor. Kuvvet zafiyetinden otoru taburlan izah ediyor, ihtiyac;: olan taburlan. Kuvvet zafiyetinden

oturO planln uygulanmasmda ortaya C;:lkabilecek sorunlar. Plandan kastl slklyonetim faaliyeti. Ve
tedbirler olarak da 3. ve 15. Kolordu bolgesinde ihtiyac;: duyulmasl halinde, ifjte bundan sonra

esas. 1. Or
kolordus

y

nu

. e 5. Kolordular ile muteakiben icra edecegi. 2. ve 5. KO

. 0 olaslllgi en yuksek tehlikeli senaryodaki batldaki Yuna

.

cephede savafjan

kolordu
aacagl ongorUien. Muteakiben icra edecegi mahdut hed i taarruzundan tasarru
ede
..tabu...ardan karfjllanabilecegi. Vurgulamak istedigim konu fju. SIlyoneti
bakm ikisini bi

-"
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bunun iinde darbe planlnm MOIO olarak once. $imdi MOIO gorOen bir kii bunu niye yazsm
veyahut bu sunumu yapsm, soylesin? Yani olayl bOtiinO ile degerlendirmek lazlm. Ashnda bOlOn

bu biraz sonra bitecek sanlyorum veya Perembe gOnO. Kolordu komutanlannl ve bir de bir
nokta daha var. Bunu Saym Cetin Dogan da izah etti, diger sunumlarda da belli. Kolordu
komutanlannl kolordu komutanl gibi gormemek lazlm burada. Kolordu komutanlan 1. Ordu
Komutanl. Vine Sayln Orgeneral Cetin Dogan da 1. Ordu Komutanl degil Kara Kuwetleri
Komutanl. Yani imdi orada kolordu komutanl olarak sunum yaplyorlar ama hayalimizde
vurgulanmak istenen ama ashnda 1. Ordu Komutanl olarak sen ne yapardm sorusuna cevap.
$imdi kolordu komutanlannm sunumlannda sonraki alt sunumlar var oralarda. 0 alt sunumlan
kolordu komutanlannm yaptlklan sunumlar ve kolordu komutanlnln 1. Ordu Komutanlyml gibi
konumasl esasml unutmadan dinlememiz gerekiyor ve degerlendirmemiz gerekiyor. TeekkOr
ediyorum."
Mahkeme Bakanl: "Devam edelim."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Mahkeme Bakanl: "Burada X-8 ve X-9'un Engin Alan oldugu anlalhyor. Sesinizden de
tanldlm. $imdi X-10 olarak geen tespit tutanagmda tam oraya geldik."
-..

Sanlk Cetin Dogan: "$OkrO Sarlllk."
Mahkeme Bakanl: "$OkrO Sarlllk tamam. X-10 olarak geen tutanak sayfa 151 $OkrO
Sarlllk. Devam edelim."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.

Sanlk Cetin Dogan: "Korkut Ozarslan olmasl lazlm."
Mahkeme Bakanl: "Evet Mustafa Korkut Ozarslan. Tamam devam edelim."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.

-..

Mahkeme Bakanl: "Behzat Balta degil mi bu? Esat Paa diye gemiler buraya ama."
Sanlk Cetin Dogan: "Evet yanh. TOmgeneral Behzat Balta."
Mahkeme Bakanl: "Dinleyin sonuta bildirin. Biraz devam edecek bu karlhkh konuma,
yanm sayfa devam ediyor. Devam edelim."
Sanlk Cetin Dogan: "Araya Engin Alan giriyor."
Mahkeme Bakanl: "Bir yerde giriyor evet."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Mahkeme Bakanl: "Bu Esat Paa olarak gen konumalar size ait?"
Sanlk Behzat Balta: "Behzat Balta olacak evet."
Mahkeme Bakanl: "Behzat Balta evet peki. Burada X-13 ahls olarak geiyor. $urada

Istanbul konusunda onu tartlacaglz diyorsunuz. Sonra bir komutanlm 2. Kolordu diye bahyor.
Az bir geri ahp balatahm, ok az 20 saniye falan."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Mahkeme Bakanl: "Bu biliyor musunuz, hatlrlayabildiniz mi bu arada gen sizinle
beraber kalhkh konuan."

__

Sanlk Cetin Dogan: "Efendim yazdlm ama yanh olabilir diye bj)rniy6i1JiTI. Bir tane'
eyden sonra, ehzayBarta'dan sonra Ayhan Ta'm soz aldlgl gibi gor bana ses eyinden.
Degil galiba bu
Mah

./

panl

AbdtJlkadi[

akanl: "Degil degil mi? Sizin sesiniz biraz belirgfn anhyoruz."

lVetin/Don: "Hepsi Ayhan Ta diye yazdlm berim not aldlglm eye.

m(,

Heps,

16
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Mahkeme Ba!jlkanl: "Az daha geri alahm ml? Yani ben duru!jlmadan sesini hatlrhyorum
AbdOlkadir Pa!jlanm."
Sanlk vetin Dogan: "AbdOlkadir Eryllmaz'm olma ihtimali daha kuwetli."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarlndan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Sanlk vetin Dogan: "Burasl Behzat Balta'nln."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarlndan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Sanlk vetin Dogan: "AbdOlkadir Eryllmaz'm."
Mahkeme Ba!jlkanl: "Evet AbdOlkadir Eryllmaz'm sesi. Ben de ona benzettim. Az ileri
alahm, 20 saniye ileri ahp devam edelim."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarlndan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Sanlk vetin Dogan: "Ergin Saygun evet."
Mahkeme Ba!jlkanl: "Ergin Saygun evet. Bu X-14 olarak geyen sayfa 52'deki Ergin
Saygun."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarindan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine

-

-.

devam olundu.

Mahkeme Ba!jlkanl: "Teyit ediyorsunuz orada bir onceki duru!jlmanln, dogru tespitimizin
dogru oldugu ortaya C;:lktl, devam edelim. Abdullkadir Eryllmaz'm konu!jlmaslyml!jl X13"
Sanlk vetin Dogan: "Daha onceki tespit edemediginizde Abdulkadir Eryllmaz'm
konu!jlmasl, aYnisl c;:ok daha ewel tespit edemedigimiz konu!jlma vardl, 0 da Abdulkadir
Eryllmaz'm aYnisl. BO!jl gec;:ti cevap verememi!jltik 0 da aymsl."
Mahkeme Ba!jlkam: "X3 olarak gec;:mi!jlti 45."
Samk vetin Dogan: "Evet."
Mahkeme Ba!jlkam: " Gazete de !jloyle bir haber gec;:ti denilen Abdulkadir Eryllmaz olabilir
diyorsunuz."
Samk vetin Dogan: "Evet."
Mahkeme Ba!jlkam: "Tamam, devam edelim."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarindan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Mahkeme Ba!jlkam: " Evet $OkrO Saru!jllk'tl bu X15 olarak gec;:en devam edelim."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarlndan 3 no'lu kasetin dinlenilmesine
devam olundu.
Mahkeme Ba!jlkam: "4'0 ac;:ahm. Devam ediyor oradan kesintisiz devam ediyor sizin
konu!jlmamz.

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarlndan 4 no'lu kasetin dinlenilmesine
ba,landl.

Mahkeme Ba!jlkam: "Burada ara veriyoruz 15. FOze Os Komutanllgmm temsilcisi herhalde
Binba!jll A. Murat Kalyoncu yanslsl var. Tamam, ara verelim devam edecegiz.
Duru,maya klsa bir ara verildi.
Duru,maya kaldlgl verden devam olundu.
Samk vetin Dogan:

"Saym

Ba!jlkan mOsaadeniz ile bir konuyu arz edeyim hemen

gec;:ecegiz."

Mahk'
Sa
ilgili tak,

$imdi

KOrmlt

e m: "Buyurun."
..
//
. Dogan: "Bu daha sonra 15. FOze UssO var, KaYI!jlda
Alemdag'da. Onun iI
r. Bunun !jleyleri kaybolmu!jl, yansllan yok. Fakat k a zaten bir yansllan v..
dar konu!jltuklanmlz malum i!jlte en son konu!jltu umuz Kuzey Deniz S
a

gl temsilcisinin arzlydl.

Eger suga plam

ise bunun ic;:inde arayacaklar ama

=\1

en
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bulamadlm. Bilmiyorum varsa suga plam takdirlerini size sunuyorum. Bunun dllnda deniz i1e
ilgili herhangi bir gOriime yapllmamltlr, arz ederim."
Samk Abdullah Can Erenoglu: "SOz alabilir miyim?"
Mahkeme Bakam: "Buyurun."
Samk Abdullah

Can

Erenoglu:

"Aradan

Onceki

konumalarda

Kuzey

Deniz

Saha

Komutanhgl temsilcisi Fazll Bilen diye yazllml. Bilen degil Biren olaeak 0 bir kere."
Mahkeme Bakam: "Biren, L degil R olaeak."
Samk Abdullah Can Erenoglu: "R olaeak, evet Rize'nin R'si olaeak. Fazll Biren olaeak.
Kuzey

Deniz

Saha

Komutanhgl

temsilcisi

olarak

katlldl.

$imdi

onun

sOzlerine

dikkat

buyurursamz diyor ki; Deniz Kuwetleri Komutanhglmlzln hem iy hem de dl tehdidi iyeren

herhangi bir plam yok diyor. Bir kere bu Onemli bir husus. Ikincisi Cetin Dogan general ben su
deyince tuzlu su da olsa sudan Deniz Kuwetlerini sorumlu tutanm diyor ama Istanbul Deniz
OtobOsleri 1letmesi su i1e ilgili ii havaci arkadalmlza veriliyor, sOzde suga plam geregince.
Vine Haydarpaa Liman 1letmeleri de karaci arkadalanmlza veriliyor. Yani bu tutarslzhklan da
dikkatinize sunuyorum.

Mahkeme Bakam: "Peki, devam edelim kaldlglmlz yerden ses CD'sine."
...

...

Samk Yasin TOrker: "81 ve 85. sayfa iddianamede EGAYDAAK'lar ile ilgili taaliyetler
yazlyor. Buradaki ses kayltlanndan bir tanesi oldugu iddia edilen konuma da Sayln Cetin
Dogan ile Fazll Biren araslnda geyen bu konuma. Yalmz bu konumamn sadece ba klsmlnl
koymular iddianameye. Devamlnl takip ettiginiz zaman ben en az 5 deta senaryo kelimesini
kendim duydum Fazll Biren'in konumaslndan. Daha sonra ortak bir plan olmadlglnl detalarea
belirtiyor, Yunanistan'a amfibi harekat yapllaeak ml diye soruyor. Yani bir planln tartllldlgl aylk
olarak belirtiyor. Sayln Cetin Dogan da konumaslnda diyor ki tlrmanma istemiyoruz diyor
Yunanistan i1e. Bunu da Ozel olarak belirtiyor. Gene bu 81. ve 85. sayfalar araslnda bir de Sayln
Yurdaer Olcan'ln bir biraz Once geyti, kolordu komutanlanndan sonra yapllan degerlendirme
klsmlnda Sayln Yurdaer Olcan bir konumasl geyti. Kendisi orada bazl gOsterilere basin da
kullamlarak kamuoyu destegi oluturulabilecegi yOnOnde bir ifade kullamldl. Bu da gene
iddianamenin 83. sayfaslnda yer ahyor. $Oyle gidiyor; kOyOk yaph dOOk yogunluklu yatlmalar
ile Yunanistan'a psikolojik destek saglanmasl amayh yoksa oradaki mil karannln ytizOlmesi
eklinde devam eden bir metin var. Birincisi bu metinin hiybir yerinde ada, adaclk, kaya, kayahk
gibi bir kelime geymiyor. Bu EGAYDAAK konusuna konulmu. Devamlnda ashnda Sayln Cetin
Dogan degerlendirmeler yaplldlktan sonra diyor ki; Sayln diyor Yurdaer Olean generalim diyor
ben sizin fikrinize itirak edemeyecegim diyor. COnkO diyor biz bOyle diyor gOsteri eklindeki

taaliyetler ile sonuy alamaylz diyor. Onemli olan bizim iyin diyor kamuoyu destegi diyor, geryekyi
olmamlz diyor. Bunlara dayanarak diyor plan yapmamlz. Iyte diyor kuwetli olmamlz lazlm diyor.

Yani buraya konulan iddianamede sOzde iddiayl dahi kendi beyam i1e buradaki kasetlerde
yOrOtmO oluyor. EGAYDAAK i1e ilgili 81-85 araslnda 3 tane seminerden atlt var, uana kadar
dinledigimiz klslmlarda 3'OnOn de geyersiz oldugu, hangi maksat ile oldugunu bilmiyorum, yOnkO
bir konumanln sadece ilk paragratlm ahp bOlOn geri kalan yaklalk 20 dakikahk klsmlnl bu
ahntllan yapan, tespit tutanaklanm hazlrlayanlar neden almadl, bunda sehven bir hata ml var.
Bunu da anlamakta zorluk yekiyorum."
Mahkeme Bakam: "Mehmet Fikri Karadag da Ogleden sonraki durumalara katlldl. Onu
da tutanaklara geymesi aylslndan sOyleyelim. Evet ses kaYltlanm oynatmaya devam ediyoruz."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 4 no'lu kaset!n dinletilmesine
devam olund
/ /'
Mahke
Sam
mi."

M ."

.;.://7

in Dogan: "Evet tam 1 gOn sOrdO."

eme B<tahl: "Bizim de 4'e yeyrek kala talan bala

(;,/

/ /./

kam: "1, GOn bitti herhalde. Burada tam 1 gOn s.ordO,"

//
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Samk Cetin Dogan: "Efendim 1. gOn bitti. 1. gOnde malum Ian hani durumlan okuduk,
programlan okuduk ve TOrkiye genelinde hem ie;: hem dl tehdidi gene I degerlendirmeleri

kolordulardan aldlk. Ondan sonra slklyOnetim planlarlm arz ettiler. Istanbul ie;:in mOnhaslran yani
2. gOn bir arz olaeak ki Istanbul 3. Kolordu Komutan yardimeisl TOmgeneral Metin Yavuz
Yale;:In."
Mahkeme Bakam: "Evet."

Samk Cetin Dogan: "On un arzl olaeak ve moteakiben serbest tartlma eklinde diger
arkadalarin mOnferit takdimleri var, bir klsmlnln. Onun Ozerine mOnferit mOnakaalar eereyan
edecek."
Mahkeme Bakam: "Tamam."

Sanlk Cetin Dogan: "Ozel durum dedigimiz durum da verilecek en son gOn."

..

Mahkeme Bakam: "0 sonue;: raporuna gee;:en ozel durumun arzl."
Samk Cetin Dogan: "Gee;:en ozel durum nedir orada onu da daha iyi gorme imkammlz
olaeak."
Mahkeme Bakam: "Dinlemeye devam edelim."
Samk Cetin Dogan: "Bir konuyu burada oZOr dilerim. Bir konuyu da gee;:meden ewel arz
etmek istiyorum. 0 da u; burada ortOIO olarak kafamza takllml olabilir dogal olarak. Biz gec;:en
sene yani burada 2002'de yapllan plan seminerinden bahsetti ve bunun arzl yaplldl, BOlent
Tunyay taraflndan. Detayll olarak bu plam inceledik yani bu plam ve stratejik ihtiyatlar geldigine
gore ineeledik. BOlOn gOeOmOz ile ne yapllaeaglnl enine boyuna ineeledik. Kuwet 2010 gelmedi,
o yOzden imdi 3. ozel durumu ozel biraz tadil ederek yani gec;:en seneden uyguladlglmlzdan
farkll slmrll kuwet ile ne yapabilirizi tartllyoruz."
Mahkeme Bakam: "Peki."

Samk Cetin Dogan: "Ie;: gOvenlige aglrllk veriimizde bundan dolayl. Bunu tartlt1k bOtOn
boyutu ile kuwetler bizden olduktan sonra ne olabiliri. $imdi devam eden sOree;:te goreceksiniz,
teekkOr ederim."
Seminere ait oldugu

bildirilen ses kaYltlarmdan 4 no'lu

kasetin

dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Bakam: "Geri niye gitti? Geri geldi. 22, 23'lere getir. Calltlr."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlanndan 4 no'lu kasetin dinletilmesine
devam olundu.
Samk Cetin Dogan: "Kaset B yOzO."

Mahkeme Bakam: "B yOzOne gec;:elim tamam."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlanndan 4 no'lu kasetin dinletilmesine
..

devam olundu.

Mahkeme Bakam: "Sizsiniz, Evet X19 $OkrO Sarulk."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 4 no'lu kasetin dinletilmesine
devam olundu.

Mahkeme Bakam: "Yurdaer Oleak degil mi bu konuan u anda Yurdaer Olean."
Samk Cetin Dogan: "Darbe harekatl yazlda yazlyor burada ondan iddianameye yahut da
eye gee;:mi durumda. Yani yansl slklyonetimde."
Mahkeme Bakam: " Yanslnln devaml var ml? Konuan Yurdaer Olean degil mi burada
X23 olarak gee;:mi tutanaklara ama Yurdaer Olean gerc;:ekte polisin ilave tespit tutanaglnda da

bu belirtilmi."

'--'---,

Soza ad
onuuldu anlallamadl.
Mahk.
Bakam:" Tamam."

S
$Okru Sarulk: "(birkae;: kelime anlallamadl) darbe har
var u:/ ze ostrmekistedik."

C::';' Bakam: " Tamam."
/

/

•

•

•

•.

atlnl ifade eden bir eu Ie
/
I

.

-
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Sanrk Cetin Dogan: "Yani ihtilal hOkOmet darbesi degil de bu cOmleyi boyle bir olaya ka1
darbe."

Mahkeme Bal}kanr: "0 anlamda kullanrlmll}tlr diyorsunuz."
Sanrk Cetin Dogan: "Burada gozOkOyor zaten."
Mahkeme Bal}kanr: "Evet yanslda da zlrhh birlikler var tam konul}manln yaplldlgl anda.
Buyurun."
Sanrk Behzat Balta: "Az once gecen konul}mamda sorgum sirasinda da arz etmil}tim. 71
ylhnda dive ge{:en konu 72 ylhnda ben oraya tayin oldum. 71 ylhnda bu tor bir olay oldu l}eklinde
dOzeltmil}tim onu arz ediyorum."

Mahkeme Bal}kanr:

"Peki, bu Istanbul'un aranmaSI, duyduk komutanrm Istanbul'un

aranmasI dive X21 Ayhan Tal} olarak, hatlrlamlyor musunuz? Tespit tutanaglnda biraz daha

geride fark etmez, {:ok aynntlh bir konul}ma degil."
Mikrofona konul}ulmadlgl i{:in anlal}llamadl.
Mahkeme Bal}kanr: "Tamam onu {:Ikartahm, devam edelim."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarmdan 4 no'lu kasetin dinletilmesine
devam olundu.

--

Mahkeme Bal}kanr: "Bu da Metin Yavuz Yal{:1n oldugu anlal}lhyor sesten."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlanndan 4 no'lu kasetin dinletilmesine
devam olundu.

Mahkeme Bal}kanr: "2 dakika i1eri alahm."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 4 no'lu kasetin dinletilmesine
devam olundu.
Mahkeme Bal}kanr: "Suat Aytln."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarlndan 4 no'lu

kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Sanrk Cetin Dogan: "Sayln Bal}kan."
Mahkeme Bal}kanr: "Evet."

Sanrk Cetin Dogan: "Onemli bir nokta oldugu i{:in dikkatinizi {:ekiyorum. $imdi burada 3.
Kolordu genel planr arz etti ondan sonra ast birligi de 52. TOmen Hasdal'da slklyonetim

karargahlnl ortaya koyuyor. Burada Suat Aytln onun slklyonetim planr ile i1gili {:ahl}malannr bu
arada karargah yaplslnl benim ile tartll}IYor. Bu arada Hasdal'a 2 kilometre yaklnlnda bir
noktadan bahsediliyor. Afet koordinasyon merkezi diyor. Buraslnl dOl}Onecegiz, ben bunu ni{:in
dOl}Oneceksiniz ilk defa duydugum bir l}ey. Ondan sonra kendisi efendim orada il}te basin ve

--

halkla ilil}kiler ve bundan sonraki tartll}mada var. Bu konu sanryorum ki bu bantlan tabi alanlar
balyoz planlnr yaparlarken buradan hareketle slklyonetim i{:in karargahln buradaki konul}madan
ahndlglnr {:ok a{:lk, {:ok se{:ik olarak gorOIOyor. Yani bunu bir anrmsatmak i{:in tekrar soylOyorum
ben kendi savunmamda da bunu ozellikle belirtmil}tim."

Mahkeme Bal}kanl: "Peki burada harekat l}ubesi olul}turuluyor. Istihbarat l}ubesinden,
harekat l}ubesinden, personell}ubesinden ve lojistik l}ubesinden cari harekatta bulunulmasl."
Sanrk Cetin Dogan: "Devam ediyoruz efendim al}aglda."
Mahkeme Bal}kanr: "0 kimindi yukanda X25 olarak ge{:en hatlrhyor musunuz onu?"
Sanrk Cetin Dogan: "Onu."
Soz almadan konul}uldu, anlal}llamadl.

--

Mahkeme Bal: "$imdi burada dakikasl 1:17:58'den 2 dakika g al. Evet bal}lat."

Sem;,ere;.an oldugu bildirilen ses kayltlanndan 4 nO'lu/kasetin dinletilmesin

devam 01.

• /.

erne Bal}kanr: "Sizin mi?

dankOnUl}Uldu, anlal}llamadl.

'''Y'...kao:=tjA _
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Sanlk Cetin Dogan: "Burasl Suat'In."

Mahkeme Bakanl: "Bir onceki sizin miydi?"
Sanlk Cetin Dogan: "Araya giren."
Sanlk $OkrO Sarulk: "Bir onceki ses benim sesime benzettim ama bir daha yOksek sesle
(birkay kelime anlallamadl)."
Mahkeme Bakanl: "Az daha geri al oraYI, az oncekini geriye al tekrar."
Seminere ait oldugu

bildirilen ses kaYltlarlndan 4 no'lu

kasetin dinletilmesine

devam olundu.
Mahkeme Bakanl: "Nereye geldinT
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarlndan 4 no'lu kasetin dinletilmesine
devam olundu.
Mahkeme Bakanl: "Tamam 17:30'a al. Emin olamadlnlz."
Soz almadan konuuldu, anlallamadl.

Mahkeme Bakanl: "Onemli degil, onemli degil tamam."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarindan 4 no'lu kasetin dinletilmesine
devam olundu.
Mahkeme Bakanl: "Bu Metin Yavuz Yalyln'dan sonra araya giren onu anlayabildiniz mi?
.....

.....

X27 olarak geyiyor konuma metninde ondan sonra araya giren var. Yani slklyonetim karargahl

bOton ad unsurlan i1e hepsini alabilecek kapasitede besleyebilecek aYni vine onu aYlramaml.
Peki devam edelim."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarlndan 4 no'lu kasetin dinletilmesine
devam olundu.
Mahkeme Bakanl: "Bu konumaYI hatlrlayabildiniz miT
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarlndan 4 no'lu kasetin dinletilmesine
devam olundu.
Mahkeme Bakanl: "Bu son konuanl bile bildiniz miT
Sanlk Cetin Dogan: "X30 vine Metin Yavuz Yalyln."
Mahkeme Bakanl: "Metin Yavuz Yalyln."
Sanlk Cetin Dogan: "Evet."
Mahkeme Bakanl: "Devam edelim."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarlndan 4 no'lu kasetin dinletilmesine
devam olundu.
Mahkeme Bakanl: "Bu ses kime ait?"
Sanlk Cetin Dogan: "Metin Yavuz Yalyln'In."
Mahkeme

Bakanl:

"Metin

Yavuz Yalyln'ln

peki.

Tam

dinlemeden

esaslnda

biraz

dinlesem anlanm, sesini tanlnmda."

Sanlk Cetin Dogan: "Daha oncekide anlallmlYor diyen de Metin Yavuz Yalyln."
Mahkeme Bakanl: "Peki."
Sanlk Cetin Dogan: "Onu ey yapamamllar."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarlndan 4 no'lu kasetin dinletilmesine
devam olundu.
Sanlk Cetin Dogan: "Kaset bitti."
Mahkeme Bakanl: "Devam et. S'den devam et. Abdulkadir Eryllmaz'ln
BugOn."
Sanlk Cetin

Ma
S

e

gan: "$imdi oyle 6. kaset zaten yok. S var."
akanl: "S yalnlz 47. dakikadan balatacaglz onu
Cetin Dogan: "46:33'den bahyor. Yani ortaslnda
---- ...

uttuk. Evet 46:34'den."

bahyor. Yani yh .

/al: "46:30'dan bahyor."
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Sanlk Cetin Dogan: "Evet."
Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarmdan 5 no'lu kasetin dinletilmesine
batlandl.
Mahkeme Bakanl: "Burada kalahm."
Sanlk Cetin Dogan: "14A'ya ge9."

Mahkeme Bakanl: "Yansllarda Ihsan Balabanh'n1n onu Peembe sabahl devam edelim.
17:35 olmu bu arada. Ses kaYltlanni dinlemeyi bitirelim. 1. Saat 1 :30 dakika da kaldr. A yOzO.
Peki dilek96 verenlerin."
Sanlk Abdurrahman Babug: "Bakanlm kaYltlarla ilgili 1 dakikahk bir ey konuacaglm.
Buradan konuacaglm 1 dakikahk mikrofon alabilir miyim? Sabahtan beri izledigimiz ses
kaYltlannda ozellikle dikkatimi geken birka9 konuya temas etmek istiyorum. Bununla ilgili olarak

da bende bir bilgi var onu paylaacaglm. Ozellikle bu temas ettigimiz, dinledigimiz ses
kaYltlarmda mevcut 1. Ordu Komutanhgmm elinde istihbari olarak herhangi bir bilgi bulunmadlgl,

hatta bir tanesinde polis de var. istedigim zaman ondan almz dendigi, jandarmada boyle bir
kaydm olmadlgl veya 1. Ordu Komutanllgmda bulunmadlgl soyleniyor ki, bu kaYltlara gore 11

numara CD i9indeki kayltlar malum 5 Mart'tan onceki bir tarih diliminde yaratlldlgl iddia ediliyor.
Ben daha ilgin9 bir ey soyleyecegim. Delillerin degerlendirilmesi bundan sonraki aamada
CD'nin biran ewel gelmesi i9in 11 ve 17 numarah CD i96risinde toplam 80, tekrar ediyorum

--

toplam 80 dijital dosya Office 2007 versiyonu ile dOzenlenmi. Net olarak var. Sapasaglam var.

Her yerinde var. Bunu sadece bulacak herhangi bir babayigit bulamadlk. Herhalde yokmu

demek ki ya da imdiye kadarkiler 9Ikartmaml. Bu 80 dosyanm i96risinde de ozellikle dikkatimi

gekti. Burada sabahtan beri sOre gelen ve bizim fileme olarak iddia edilen, daha dogrusu bizim
yaptlg.mlz iddia edilen belgelerin tamaml var. Balyoz belgesi, balyoz diye bahsedilen dijital
dosya kaydl aynl ekilde bunun i96risinde. Milli Mutabakat HOkOmeti dosyasl da bunun
i96risinde, hani burada Milli Mutabakat HOkOmeti konusu ge9tigi i9in soylOyorum. Bunlann
tamaml, 80 tanesi dosya kaydl Office 2007 versiyonu ile kaydedilmi. Office 2007 versiyonu
kendi ozelliklerini bu dosyanln i96risine atml. Bunu meta data bilgilerinden yani daha dogrusu

TOBiTAK'm izledigi, inceledigi mantlktaki bilgilerden bulamazsmlz. Farkh bir meta data bilgisi
inceleme eyi de gozOnOzde gozOkOyor. Cok net olarak gozOkOyor. Bunu da aynca paylamak
istedim.

Bunun diger detaylannl da biran ewer CD'ler ve hatta daha dogrusu benim bu

anlatacaklanml iZleyecek herhangi bir bilirkii, her hangi bir Office program Ian Ozerinde ihtisas

yapm. bilirkii gelsin yeter."
Mahkeme Bakanl: "Peki."
Sanlk Abdurrahman
_

Babug:

"Ki

bu

eger gelirse

bu

dosya da

tamamen

bitecegi

kanaatindeyim."

Mahkeme Bakanl: "Peki. Evet Mehmet Orgen mOdafii Ihsan Nuri Tezel'in aratmlmaslnl
istedigi konularla ilgili dilek96 ve ekleri var. Avukat Mahir 1lkay mOvekkilleri HOseyin OZ9Qban,
Hakan Sargm, Kahraman Dikmen, Yusuf Kelleli, Ali Demir, Aziz Yllmaz, Murat OZ96lik, Ali Rlza
Sozen i9in tahliye talepli dilekgeler sundu. Vine GOrsel Caypmar mOdafii Avukat Alp Cakmut,
Ender Kahya mOdafii olarak da tahliye talepli dilek96ler sundu. HOseyin Cmar tahliye talepli

dilek96 sundu. Askeri Cezaevinden gonderilenlerle ilgili bir yazl ve ekinde Maltepe Cezaevinden
gelmeyen 2 tutuklunun mazeret dilekgeleri. Recep Rlfkl Durusoy'un tahliye talepli dilek96si,
Servet Bilgin'in tahliye talepli dilekgesi ve ekleri, Haluk Bayba'm tahliye talep-I"'
"
'ne

Murat OZ96lik'in tahliye talepli dilek96si, Erhan Kubat'ln tahliye talepli dil
Dereli'ni
ulamltl .
gOnO s

tahli

epli dilek96si, YOksel GOrcan'm tahliye talepli

si, Hasan Haka

Ilek96si Mahkememiz

.. kO duruma ilemlerimiz burada 17:40 itibari ile bit" or. Durumaya 08.03.201
:30 da devam edilecektir. 06.03.2012

/
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