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KATİP  :ADEM CEYLAN                       117864 

 
2010/283 Esas sayılı kamu davasının oturumu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 

bitişiğindeki salonda Mahkeme Başkanı Ömer Diken, Üye Hakimler Ali Efendi Peksak ve Murat 
Üründü’den oluşan Mahkeme Heyet tarafından zabıt katibi Adem Ceylan da hazır olduğu halde 
CMK’nın 219/1 ve 147/1-h maddeleri gereğince sesli ve görüntülü kayıt yapılmak sureti ile 
06.03.2012 günü saat 09.43 itibariyle açıldı. Cumhuriyet Savcıları Savaş Kırbaş ile Hüseyin 
Kaplan hazır.  

Mahkeme Başkanı: “Tutuklu sanıklardan Halit Nejat Akgüner, Nihat Altunbulak, Utku 
Arslan, Murat Ataç, Erdinç Atik, Turgut Atman, Ali Aydın, Bilgin Balanlı, Mehmet Cem Çağlar, 
Alpay Çakarcan, Levent Çehreli, Hakan İsmail Çelikcan, Ali Semih Çetin, Fatih Musa Çınar, 
Gökhan Çiloğlu, Kahraman Dikmen, Faruk Doğan, Ahmet Necdet Doluel, Mücahit Erakyol, Nadir 
Hakan Eraydın, Turgay Erdağ, Ahmet Erdem, Yalçın Ergül, Mehmet Erkorkmaz, Yunus Nadi 
Erkut, Ahmet Sinan Ertuğrul, Mehmet Koray Eryaşa, Abdullah Gavremoğlu, Burhan Gögce, 
Levent Görgeç, Soydan Görgülü, Behçet Alper Güney, Ender Güngör, Ramazan Cem Gürdeniz, 
Ahmet Hacıoğu, Meftun Hıraca, Ercan İrençin, Dursun Tolga Kaplama, Zafer Karataş, Barboros 
Kasar, Gürbüz Kaya, Bahadır Mustafa Kayalı, Kıvanç Kırmacı, Nedim Güngör Kurubaş, Doğan 
Fatih Küçük, Bekir Memiş, Hasan Nurgören, Mustafa Önsel, Mustafa Korkut Özarslan, Soner 
Polat, Hüseyin Polatsoy, Kadir Sağdıç, Mehmet Alper Şengezer, İsmail Taylan, Sinan Topuz, 
Veli Murat Tulga, Ahmet Tuncer, Ahmet Türkmen, Ali Türkşen, Ertuğrul Uçar, Onur Uluocak, 
Ahmet Zeki Üçok, Murat Ünlü, Ali Sadi Ünsal, Ayhan Üstbaş, Kemalettin Yakar, Fatih Uluç 
Yeğin, Fahri Can Yıldırım, Sırrı Yılmaz, Aziz Yılmaz, Mustafa Yuvanç, Şafak Yürekli, Mehmet 
Cem Okyay, Hasan Özyurt, Mehmet Baybars Küçükatay, Levent Kerim Uça, Derya Ön, Bülent 
Olcay, Derya Günergin, Levent Ersöz, Mehmet Fikri Karadağ ve Ahmet Küçükşahin dışındakiler 
hazır.” 

Tutuksuz sanıklardan duruşmaya katılan yok, Sanık müdafilerinden; 
Sanıklar Ender Kahya, Fahri Yavuz Uras müdafii Av. Alp Çakmut. 
Sanıklar Ender Kahya, Fahri Yavuz Uras müdafii Av. Alp Çakmut: “Sayın Başkanım 

Gürsel Çaypınar’ın müdafii arkadaşımız görevini bırakmış, kendisi benden rica etti müdafiliğini 
üstlenmemi vekaletini sunmak üzere duruşmalar devam ettiği için alamadık süre talep ediyoruz. 
Bu arada kendisini temsil edeceğiz izin verirseniz.” 

Mahkeme Başkanı: “Tamam.” 



 

 

Sanıklar Çetin Doğan, Süha Tanyeri, Kadir Sağdıç, Mehmet Fatih İlğar, Nedim Ulusan, 
Hakan Büyük, Dursun Çiçek, Ahmet Zeki Üçok, Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Abdullah Can 
Erenoğlu, Mehmet Koray Eryaşa müdafii Av. Serkan Günel. 

Aynı sanıklar müdafii Av. Hüseyin Ersöz. 
Sanıklar Turgut Atman, Beyazıt Karataş, Nedim Güngör Kurubaş, İsmail Taş, Mustafa 

Erhan Pamuk, Mehmet Eldem, Bülent Günçal, Mehmet Erkorkmaz, Ahmet Erdem, Korcan 
Pülatsu, Ziya Güler, Rıdvan Ulugüler, Cenk Hatunoğlu, Hüseyin Çınar, Mustafa Haluk Baybaş, 
Mehmet Cem Çağlar ve Sefer Kurnaz müdafii Av. Ali Fahir Kayacan. 

Sanıklar Nihat Altunbulak ve diğer bir kısım sanıklar müdafi Av. Kemal Yener Saraçoğlu. 
Sanıklar Turgay Erdağ ve diğer bir kısım sanıklar müdafii Av. İhsan Nuri Tezel. 
Sanıklar Ahmet Dikmen ve diğer bir kısım sanıklar müdafii Av. Nevzat Güleşen. 
Sanıklar Veli Murat Tulga, Burhan Gögce, Fatih Altun, Nihat Özkan, Mustafa Erdal 

Hamzaoğulları, Sırrı Yılmaz, Gökhan Çiloğlu, Ahmet Yanaral ve İhsan Çevik müdafii Av. Kürşad 
Veli Eren. 

Sanıklar Namık Koç ve Bahtiyar Ersay müdafii Av. Erhan Tokatlı. 
Sanık Ömer Faruk Ağa Yarman müdafii Av. Mehmet Oral. 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av. Faik Eren Kaptan. 
Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Selim Yavuz. 
Sanık Ahmet Şentürk müdafii Av. Zeki Arslan. 
Sanık Emin Hakan Özbek müdafii Av. Ümit Karaçavuş. 
Sanık Taner Gül müdafii Av. Atakay Bala. 
Mahkeme Başkanı: “ Hazırlar, açık duruşmaya başlandı. Buyurun.” 
Sanık Süha Tanyeri: “Sayın Başkanım dün olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoyu 

dinledik. Aslında o zaman söz almak istedim ama bölmek istemediğim için şimdi başlamadan bir 
şey açıklamak istiyorum. Dün olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoyu burada hep beraber 
dinledik. İddianamede bir konu var olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo plana istinaden söylenen 
bir jenerik plan şeklinde oynanmıştır diye bir iddia var. Şimdi dün senaryoyu burada dinledik ve 
bilmiyorum dikkatinizi çekti mi senaryodaki yer alan hususların hepsi geçmişe yönelik. Yani ne 
diyor, efendim Irak’ta bir olay çıkmıştır. Amerika Irak’a müdahale etmiştir. Efendim Yunanistan 
12 mile çıkartmıştır. Efendim iç tehdit bölgede yaygın bir şekilde süregelmektedir. İşte Kıbrıs’taki 
olay şu şekildedir diye dikkat ederseniz bunların hepsi geçmişe yönelik. Yani bunlar bize oyunda 
birer mesaj veriyor. Birer durum yaratıyor. Bunlarla ilgili tedbirler alınması için bundan sonra da 
kolordu komutanlarının durum değerlendirmelerini dinledik. Ve yine dikkatinizi çektiyse kolordu 
komutanları senaryoda belirtilen durumlara uygun olarak değerlendirmelerini yaptılar. Yani 
mesela Ergun Saygun ne diyor, efendim Irak’ta bir olay var oraya müdahale edilmesi gerekiyor. 
Ege’de bir olay var oraya müdahale edilmesi gerekiyor. İşte İç bölgede tehdit var oraya 
müdahale edilmesi gerekiyor diye. Ben bunu vurgulamak istiyorum. yani bir plan ancak geleceğe 
yönelik bir şeylerin nasıl yapılacağını ortaya koyan bir nesnedir plan. Ama senaryo geçmişe 
yöneliktir ve geçmişte olduğu farz edilen gerçekle hiçbir alakası yoktur. Olduğu farz edilen 
hususları anlatır. Bu ikisinin arasındaki fark bu derece terstir. Yani 180 derece bir biri ile terstir. 
Dolayısı ile iddianamede iddia edildiği gibi yani olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo bir plan 
şeklinde oynanmaz, oynanamaz. Çünkü geleceğe yönelik bir şey yoktur. Bunu vurgulamak 
istedim. Bundan sonraki şimdi kolordu komutanlarının değerlendirmeleri devam edecek. Belki bir 
ışık tutabilir. Değerlendirmeleri de bu kapsamda dinlersek senaryonun bir plan olmadığı, planın 
denenmesi için bir taban, bir zemin, bir veri oluşturduğunu vurgulamak istedim, teşekkür 
ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “ CD’yi hazırlayalım yine. Bu parmak izi raporunda İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü incelemiş. Bir kısım materyallerde 550 adet parmak izi ve avuç izi elde edilmiş. 
Bunlardan 300 adet parmak izi ile 12 adet parmak izinin mukayeseye elverişsiz olduğu, 231 adet 
parmak izi ile 7 adet avuç izinin mukayeseye elverişli olduğu tespit edilerek yapılan 
karşılaştırmada veri tabanında isimleri daha doğrusu parmak izleri bulunan burada tanık sıfatı 



 

 

edinen Birol Berber’e uymuş. Anadolu Gençlik ibareli bir broşür üzerindeki parmak izi. Yine Suat 
Baran Hızarcıoğlu isimli bir şahsın da parmak izine uymuş broşürlerde, yine başka bir materyal 
incelemesinde de 45 adet parmak izi elde edilmiş. Bunlardan 15’i mukayeseye elverişli, ancak 
herhangi bir şekilde veri tabanında karşılığı bulunamamış, Emniyetin elindeki parmak izlerine 
uymamış. Bunların alabilirsiniz fotokopilerini.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ali Fahir Kayacan: “Efendim şimdi bu parmak izi ile ilgili 
olarak Donanma Komutanlığında yapılan arama sonrasında aramayı yapan Sayın Savcı Fikret 
Seçen tarafından Emniyet Müdürlüğüne bir müzekkere yazılıyor. Ve özellikle bu hard disklerle 
ilgili asıl parmak izi meselesi önemi olan o broşürlerden ziyade, diyor ki Sayın Seçen 
müzekkerede, bu hard diskler imajı alınmadan önce biliyorsunuz orada Askeri Savcılığa teslim 
edilmişti naylon torbalarla, işte poşetlerde. İmajı alınmadan önce parmak izlerinin alınması 
talimatını veriyor fakat bu tarihe kadar bu konuda herhangi bir yazı cevabı yok. Yani Sayın 
Mahkemenizin o geçen celse aldığı karar materyallerden ziyade ben gelecek celse de hatta bu 
gün de araştırırım bilgisayarımda, o müzekkereyi 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 111 Esas sayılı 
dosyasının neresinde olduğunu, müzekkerenin hatta çıktısını da ben Sayın Mahkemeye takdim 
ederim. Asıl araştırılması gereken bu konu, Sayın Mahkeme bu konuda bir karar alırsa, çünkü 
12. Ağır Ceza Mahkemesinde henüz yargılama o aşamalara gelmediği için ne yazık ki o 
taleplerimiz karara bağlanmadı. O aşamalara gelinmedi çünkü. Ben bu celse arasında takdim 
edeceğim onu. Yani asıl önemli olan o esas.” 

Mahkeme Başkanı: “ Şimdi bunu alıp inceleme maksadıyla ayrıştırmışlar mı diye 
ayrıştırmamışlar. Muhtemelen o 231 mukayeseye elverişli izler içinde CD ve hard diskler 
üzerinde alınanlar da vardır. onu tekrar Emniyete sorarız. Hangi izi hangi materyal üzerinde 
aldınız bir bir.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ali Fahir Kayacan: “Hayır Sayın Başkanım bu incelemeyi ne 
zaman yapmışlar onu bilmiyorum. çünkü benim dediğim olay 6 Aralık.” 

Mahkeme Başkanı: “ Tabi tabi 6,7 ve 8’inde alınan parmak izleri bunlar. Öyle yazıyor.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ali Fahir Kayacan: “Öyle mi, işte hard diskler dahil mi değil 

mi onu bilmiyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “ Tüm materyaller üzerinden alınmış öyle gözüküyor.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ali Fahir Kayacan: “Kocaeli Emniyetine yazılmıştı ama.” 
Mahkeme Başkanı: “ Kocaeli de almış parmak izi İstanbul da almış.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ali Fahir Kayacan: “Tamam Kocaeli Emniyeti benim 

kastettiğim oydu teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “ Şimdi onu tekrar sorarız Emniyete bizim için iddianamede delil 

olarak ileri sürülen malzemelerdeki parmak izleri ayrıştırılmış mı ayrıştırılmamış mı onlara 
bakarız. Önemli olan o, başlayalım. 1. kasetin sonunda kalmıştık. Bitmemişti Engin Alan 
başlıyordu. 1. kasetin kaçıncı dakikası onu not almış mıydık? 1.30.00 dan itibaren açalım. 
Bölünmesin diye orada kesmiştik onu. 1.30.15’e getir oradan başlayalım.” 

Sanık Emin Küçükkılıç: “Başkanım bu ses kasetleri ile birlikte yansıların uyumlu olarak 
gösterilmesi için ben bir Mahkemenize hazırlık yapmıştım. Bütün yansıları sıraladım seminerde 
geçtiği şekilde. Ses çözümünü aldım Word’e çevirdim. O yansı numaralarını, o şahsın yanına 
parantez açarak yazdım. Zamanlamaları ne zaman başlamış o saat ne zaman bitmiş yazdım. 
Teklifim şu Başkanım, bir bilgisayardan ve perdeden Word dokümanını, yazılı kısmını izlersek 
hem ses, hem görsel olur ve diğerinden de yansıyı izlersek izleyiciler hem Word dokümanını 
hem sesten hem yansıdan.” 

Mahkeme Başkanı: “ Yok ancak bir yansı yapabilirler.” 
Sanık Emin Küçükkılıç: “O zaman sadece yansı gösterilir, ama arkadaşımız dün 2 

bilgisayardan Word’ü izlerse müteakiben ne takdim geliyor onu hazırlaması,  
Mahkeme Başkanı: “Word var, benim önümde var Word.” 
Sanık Emin Küçükkılıç: “Benim işaretlediğim kaset çözümü.” 



 

 

Mahkeme Başkanı: “ Buradan takip ederiz sıkıntı olmaz. Şimdi burada da var buna göre 
takip ederek isimleri de belirleyeceğiz o şekilde. Başlayalım, o yansıları da perdeye aktaralım. 
Herhalde 2 yansı aktarılamıyor değil mi duruşma salonu görüntüsü olduğu için, tek görüntü bir 
de duruşma salonu görüntüsü oluyor. Tamam başlayalım.” 

Seminere ait ses kaydını içeren 1 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olundu.  
Mahkeme Başkanı: “ Burada bitti, 2. CD 47.10’dan başlat. Şimdi bu ana kadar 1. kaseti 

dinledik. 16. klasörde 16. klasörde bunların çözümü var. Sıralı olarak çözülmüş. Dizi 341’de 
başlıyor devam ediyor. Benim takip ettiğim bu uyumlu buradaki isimler, buna bir itirazı olan var 
mı? Yani çözüm ile buradaki çözüm ile dinlediklerimiz bire bir uyuşuyor. Ben yine buradan 
isterseniz imkanınız varsa da 2. kasetin Emniyet tarafından çözümü var klasör 16’da yine takip 
edip, bizim burada amaç bir de isimler yanlış belirlenmiş olanlar vardı sonra Emniyet düzeltmişti 
onları, hem onları da tekrar takip ederek isimlerde yanlışlık var mı yok mu, kaset bitiminde ya da 
konuşma başlangıcında kişi ismi belirttiğinde bunları teyit ederek bu 16. klasördeki çözümün 
doğru olup olmadığını kasetlerin dinlenmesi bittiğinde biz de o konuda bir sonuca ulaşmış 
olalım, çözümlemiş olalım Emniyetin çözüm tutanağının doğruluğunu. Devam edelim, 47.10 
dakikadan.” 

Seminere ait ses kaydını içeren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olundu.  
Sanık Çetin Doğan: “ (Birkaç kelime anlaşılamadı.) Hemen kısa 5. Kolordu var onunkine 

başlıyor, bundan sonra hemen o sıra.” 
Mahkeme Başkanı: “ Birkaç mikrofon açmamızın sebebi de ses kayda girsin diye, bu 

doğrudan bilgisayar sesine bağlı değil.” 
Sanık Çetin Doğan: “Arada takdimler bittiği zaman bir durdurup hemen slayt değişimini 

yaptıktan sonra tekrar bandı çalıştırırsa uygun olur.” 
Mahkeme Başkanı: “ Tamam.” 
Sanık Çetin Doğan: “Teşekkür ederim.” 
Seminere ait ses kaydını içeren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olundu.  
Sanık Çetin Doğan: “Sayın Komutanım kısa bir arzım var. Şimdi bundan sonra hepsinin 

yansıları yok. Yansıları olduğu zaman.” 
Mahkeme Başkanı: “Erdal Akyazan’ın yok herhalde orada.” 
Sanık Çetin Doğan: “Olduğu zaman ben uygun görürseniz bilgisayarda burada ikaz 

etmek bakımından önümüze bilgisayarı almak istiyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Tabi tabi siz konuşmacı değiştiğinde yansısı var derseniz buradan 

seçip.” 
Sanık Çetin Doğan: “Burada benim önümde bilgisayarda vardı o yüzden diyorum. 

Yansıların ne zaman değiştiğini oradan görebilirim. Elimdeki metinde yansılar işaretli değil.” 
Mahkeme Başkanı: “Nasıl yapacağız bilgisayar mı almak istiyorsunuz?” 
Sanık Çetin Doğan: “Bilgisayarı avukatımdan alayım buraya alabilirim.” 
Mahkeme Başkanı: “Tabi tabi alabilirsiniz oraya.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Tabi tabi.” 
Sanık Çetin Doğan: “2. konu Sayın Başkan bu konuda önemli olan bir nokta var. Şimdiye 

kadar kolordu komutanlarının genel durum Türkiye genelindeki genel durum değerlendirmesini 
izlediniz. En üst düzeyde bunlar kendilerini ordu komutanı yerine koyarak bu değerlendirmeleri 
yaptılar. Bundan sonra daha bir beyin fırtınası olsun diye daha alt seviyede fikirler alınıyor ve 
daha sonrada taktik seviyede mevcut talimnamelere göre yapılacak işlemler ortaya konuyor. 
Yani bu çerçevede o anlaşılırsa mesele daha iyi olacağına inanıyorum teşekkür ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Bu konuşmanın Şükrü Sarı Işık’a ait olduğu konusunda tereddüt yok 
değil mi size ait kabul ediyorsunuz.” 

Sanık Çetin Doğan: “Evet, yok.” 
Mahkeme Başkanı: “Şimdi bundan sonraki Erdal Akyazan burada Erdal Akyazan size ait 

değil mi bundan sonraki konuşmalar itirazınız yok.” 



 

 

Sanık Erdal Akyazan: “Dinleyelim efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Bir dinleyelim ondan sonra karar verin sonunda soracağım size peki 

başlayalım.” 
Sanık Yasin Türker: “Şimdi bu değerlendirme ve senaryo ile ilgili iddianamede bize atılı 

bir suçlama var. Müsaade ederseniz o kısmı belirtmek istiyorum. 3. iddianamenin 84 ve 85. 
sayfasında biraz önce Sayın Süha Tanyeri’de ifade etti ve senaryonun suga planı ile paralellik 
arz ettiği suçlaması yer alıyor. Biraz önce hem senaryoyu dinledik hem Süha Tanyeri’nin 
açıklamalarını dinledik, hem de Sayın Kolordu Komutanlarının değerlendirmesini aldık. Sayın 
Ergin Saygun’un 26-27, 32, 36, 39 özellikle Sayın Ayhan Taş’ın takdiminde Ege’de gerginliğe yol 
açılmayacağı, Sayın Engin Alan’ın 34. yansısında sadece 12 milin tanınmayacağı 35. 
yansısında ise çözümün öncelikle siyasi ekonomik tedbirlerle sağlanacağı, Sayın Şükrü 
Sarıışık’ın 27, 54, 56, 62 ve özellikle 75. yansısında Yunanistan ile gerginliğin 
tırmandırılmayacağı yani her dört kolordu komutanımızda açıkça Yunanistan ile gerginliğin 
tırmandırılmayacağını söylüyor. Ve bizden daha iyi biliyorsunuz sözde suga planı ise Yunanistan 
ile gerginliğin tırmandırılması esasına dayanıyor. Bu da bunun bir doğru olmadığını söylüyor. 2. 
konuda Cuma günü burada ki ifadelerden sonra özellikle dün basına yansıyan milli mutabakat 
hükümeti kurulması ile ilgili teklif konusu. Sayın Savcılarımız bunu soru olarak gündeme 
getirmişti. Sayın Şükrü Sarıışık’ın biraz önceki takdiminde bir teklifi vardı. Ege’deki faaliyetlerin 
devam etmesi, sonrada açıkladı dedi ki; deniz ve hava faaliyetlerinin devam etmesi. Bu kolordu 
komutanı deniz faaliyetlerinin devam etmesine yönelik bir teklifte bulunabilir mi? Deniz 
Kuvvetlerinin ilgi alanına giren bir konuda? Normal şartlarda bulunamaz ancak kendisi ordu 
komutanını oynadığı için ve Kara Kuvvetleri Komutanı için yapılacak teklifleri belirttiği için 
söylüyor.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
Sanık Yasin Türker: “Oradaki milli mutabakat hükümeti de aynı şekilde Kara Kuvvetleri 

Komutanının Milli Güvenlik Kurulunda gündeme getirmesi gereken bir teklif olarak geçiyor. 
Senaryo kapsamında bunun yanlış yerlere çekilmemesinde büyük önem var.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki devam edelim. Erdal Akyazan’dan başlıyoruz.” 
Sanık Erdal Akyazan’ın sunumunu yaptığı ses CD’si dinlenmeye başlandı. 
Sanık Erdal Akyazan: “Başkanım müsaade eder misiniz? 
Mahkeme Başkanı: “Durduralım var mı bir itirazınız Erdal Akyazan?” 
Sanık Erdal Akyazan: “Efendim 4 dakika arz ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Yok, yok açıklama yapmanız gerekmiyor. Sadece size mi ait?” 
Sanık Erdal Akyazan: “4 dakika istiyorum sizden efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Bakın her şeyden sonra söz verirsek, yani konuşma size ait? 4 

dakikada neyi açıklayacaksınız onu anlayamadım. Yani ses sizin değil mi?” 
Sanık Erdal Akyazan: “4 dakika bir, efendim 4 dakika söz.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun, buyurun.” 
Sanık Erdal Akyazan: “Sağolun. Demokratik olmayan unsurların demokratik haklardan 

yararlanarak demokrasiyi yıkmalarına müsaade etmek akıllı devletlerin çözüm tarzı olmamalıdır 
bu cümle iddianamenin 619. sayfasında büyük harflerle yazılı ve buradan hareketle benim darbe 
planı ile sözde darbe planı ile uyumlu bir takdim yaptığım iddia ediliyor. Konuyu basite indirgeyip 
şematize etmek istiyorum. Bu sol taraftaki benim sol tarafımdaki perdeyi demokratik olamayan 
ne kadar unsur varsa koyalım yıkıcı, bölücü, irticai, öcü, bücü ile sonu biten bütün dernekleri 
grupları, teşkilatları, örgütleri koyalım ve izninizle buraya darbecileri de koyalım. Darbeciler 
demokratik olmayan unsurlar. Cuntacılar, darbeciler de burada olsun. Sizlerin, Heyetinizin 
bulunduğu yer demokratik hakları temsil eden yer olsun. Benim sağ tarafımdaki perde de 
demokratik unsurlar olsun. Yani oraya hükümet, Anayasa, Yargı, Meclis vesaire demokratik tüm 
kurumları koyalım. Benim söylediğim şu; buradaki kötüler sizin sağladığınız hakları temsilen 
belirtiyorum. Bu hakları kullanıp buradaki demokratik kurumları yıkmasınlar demiş. Sayın 
Savcılarımız iddianamede demişler ki 619. sayfada benimle ilgili 950. sayfada herkesle ilgili. Bu 



 

 

demokratik unsurları sizin temsil ettiğiniz demokratik hakları kulları kullanıp yıktırmam demiş. 
Bende aynı şeyi söylüyorum. Bu demokratik olmayanlar bu hakları kullanıp, demokratik 
olamazlar demiş. Bunu ben söylemişim. Bu ibareyi Alman Federal Anayasa Mahkemesinin 
kararından aldım. Peki bizim Yargıtay’ımız ne diyor? O da diyor ki her rejim gibi demokrasinin de 
kendisini koruma hakkı vardır diyor. Yani aynı şeyi söylüyor. Peki başka bana göre çok acı bir 
biçimde kim ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 14. maddesi de aynı şeyi söylüyor. 
Demokratik haklar, demokratik unsurların yıkılması maksadıyla buradaki kötü insanlar tarafından 
kullanılamazlar diyor. Ben aynı şeyi söylüyorum. Savcı Bey aynı şeyi söylüyor. Alman Federal 
Anayasa Mahkemesi aynı şeyi söylüyor. Yargıtay aynı şeyi söylüyor. Anayasanın 14. maddesi 
aynı şeyi söylüyor. Ben teröristim. Savcı Bey ülkenin bekasını korumaya çalışıyor. Bu ülkenin 
bekasını korumaya çalışma hakkı benim neden yok, bu hak bana da ait değil mi? Bakınız 
Einstein tanırsınız muhtemelen. Einstein’ı herkes bilirde. Siz Einstein’ın hayat ve felsefe üzerine 
düşüncelerini ne kadar bilirsiniz bilemiyorum. Einstein’ın çok bilinen, benim de kişisel olarak çok 
beğendim bir delilik tanımı var. Einstein diyor ki; sürekli aynı şeyi yapıp, sonucun farklı olmasını 
beklemektir delilik diyor. Ben 1 yılı aşkın bir süredir bu davanın ana bacağını teşkil eden 11 
numaralı CD’nin içindeki her şeyin sahte olduğunu sürekli söylüyorum. Sürekli sahteliği 
vurgulayıp. Sürekli aynı şeyi yapıyorum ve sonucunda adaletin tecellisi biçiminde olmasını 
bekliyorum. Sayın Başkan Einstein’a göre sizce ben deli miyim?” 

Mahkeme Başkanı: “Devam ettirelim.” 
Seminere ait ses kaydını içeren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olundu.  
Sanık Çetin Doğan: “Evet Behzat Balta başlayacak bundan sonra. Yurdaer Olcan.” 
Mahkeme Başkanı: “Yurdaer Olcan burada mı bugün? Size değil mi konuşma, kabul 

ediyorsunuz? Peki gördük. Bundan sonra.” 
Sanık Çetin Doğan: “Behzat Balta.” 
Mahkeme Başkanı: “Behzat Balta olduğu anlaşılıyor. Behzat Paşa sesinden de zaten 

tanıdık yani değil mi? Buyurun devam edelim.” 
Seminere ait ses kaydını içeren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olundu.  
Mahkeme Başkanı: “Burada durduralım. Bu konuşanı hatırlaya biliyor musunuz?” 
Sanık Çetin Doğan: “Metin Yavuz Yalçın başladı.” 
Mahkeme Başkanı: “Sizin değil mi Behzat Bey bundan önceki.” 
Sanık Behzat Balta: “Konuşma tamamen bana ait. Yalnız bu periyoda başlarken sizin 

tarafınızdan yapılan bir açıklama vardı. Bu ses kayıtlarını inceleyelim. Genel seminer atmosferini 
bir görelim şeklinde idi. Bu bakımdan benim konuşmalarımda bu atmosferde az önce konuşan 
Yurdaer Olcan’ın en bu gücü yani bu iç tehdidin kaynağı olan esas gücü elinde bulunduran 
insanların bir şekilde kontrol altına alınması gerekir şeklinde bir tespiti var. En tepede bu Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı ve daha üst seviyelerde görüşülmesi gereken bir husustu. Benim 
bilahare açıklamalarımda bu bütünlük içerisinde onu ifade etmek istiyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki devam edelim. Metin Yavuz Yalçın mı, değil mi kendisi 
açıklayacak sonra? Biraz bekleyelim.” 

Seminere ait ses kaydını içeren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olundu.  
Mahkeme Başkanı: “Burada durduralım. Durduralım. Şimdi bu gözlemci Hava 

Kuvvetlerinden Tuğgeneral katılan. Tanık Cevdet Kurnaz.” 
Sanık Çetin Doğan: Onun konuşması. Tanık Cevdet Kurnaz.” 
Mahkeme Başkanı: “Onun konuşması.” 
Sanık Behzat Balta: “Sayın Başkanım şimdi az önce yapılan konuşmada da malumları 

yani fırınları diye başlayan konu 3 numaralı, balyoz 3 iddianamesinde benim tarafımdan yapılmış 
şeklinde iddianamede yer almaktadır. O konuda zamanla gerekli başvurumu da yapmıştım.” 

Mahkeme Başkanı: “Şeydeki bu X1 olarak geçen.” 
Sanık Behzat Balta: “Evet evet yani fırınları dahil olan paragraf 3 numaralı iddianamede. 

Balyoz 3 iddianamesinde benim tarafımdan yapılan bir konuşma olarak.” 



 

 

Mahkeme Başkanı: “ Bunun Metin Yavuz Yalçın olduğu anlaşılıyor. Var mı bunda 
itirazınız Metin Yavuz Yalçın?” 

Sanık Metin Yavuz Yalçın: “Hiçbir itirazım yok.” 
Mahkeme Başkanı: “X1 olarak. Çözüm tutanağı 34 de geçen ve şu anda dinlediğimiz 

konuşmaların size ait olduğu.” 
Sanık Metin Yavuz Yalçın: “Ses bana aittir.” 
Mahkeme Başkanı: “Sesinizi de tanıyoruz.” 
Sanık Metin Yavuz Yalçın: “Doğrudur efendim. Doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki şimdi burada yine çözüm tutanağı 35. sayfasında yer alan bu 2. 

kasetin A yüzündeki Cevdet olarak geçen kısım da Hava Kuvvetleri Komutanlığını temsilen 
katılan gözlemci Tuğgeneral Cevdet Kurnaz’dır diyorsunuz. Tüm seminere katılan sanıklar 
tarafından ittifakla Mahkemeye belirtiyorlar. Peki dinleyelim devam edelim.” 

Seminere ait ses kaydını içeren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olundu.  
Sanık Çetin Doğan: “Evet kaset burada bitiyor.” 
Mahkeme Başkanı: “Şimdi dediğiniz gibi 2. kasetin B yüzü çözüm tutanaklarında yok. Onu 

dinleyeceğiz. Onu biz sesleri aldıralım kendimiz yazmaya çalışalım ya da buradan dinleyerek 
kaleme yazdırırız.” 

Sanık Metin Yavuz Yalçın: “Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Metin Yavuz Yalçın: “Biraz önceki konuşmanın bana ait olduğunu söyledim. Tekrar 

söylüyorum. Bana aittir. Burada tekrar tekrar söylememe gerek var mı acaba? Seminerdeki 
görevim veya İstanbul’daki görevim.” 

Mahkeme Başkanı: “Onları anlattınız savunmalarda.” 
Sanık Metin Yavuz Yalçın: “Anlattım. Tekrar anlatmama gerek yok herhalde.” 
Mahkeme Başkanı: “Gerekirse ileride değerlendirme kısmında söz verildiğinde bunlara 

değinirsiniz. Not alın, unutmayın.” 
Sanık Metin Yavuz Yalçın: “Tamam.” 
Mahkeme Başkanı: “Çünkü böyle olursa bitiremeyeceğiz.” 
Sanık Metin Yavuz Yalçın: “Hani ben tekrar olmasın diye söylemedim de o açıdan.” 
Mahkeme Başkanı: “Tabi tabi.” 
Sanık Metin Yavuz Yalçın: “Teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “ B yüzü 0’dan başlıyor. 0-47 dakikalar arasında aynı kaset ikinci 

kaset. Ortadan başlamıştık ya. Bu CD’ye aktarırken A-B yüzleri karışmış. Onu 0’a alıyorsun 0’a.” 
Seminere ait ses kaydını içeren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olundu.  
Mahkeme Başkanı: “Evet bu konuşma Şükrü Sarıışık’a ait.” 
Sanık Çetin Doğan: “Sarıışık efendim. Bundan sonra Korkut Özarslan var.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki şu anda konuşması biten Şükrü Sarıışık. Bir öncesinde Çetin 

Doğan ondan önce de Cevdet Kurnaz’ın konuşması vardı. Devam ediyoruz. Bu Mustafa Korkut 
Özarslan’ın konuşması başlayacak şimdi.” 

Sanık Çetin Doğan: “Şimdi Korkut Özarslan’ın.” 
Seminere ait ses kaydını içeren 2 no'lu kasetin dinlenilmesine devam olundu.  
Mahkeme Başkanı: “Ezan sesi girmişte ben de diyorum. 
Söz almadan konuşuldu, anlaşılamadı. 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 2 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu.  
Sanık Çetin Doğan: “Efendim burada bitiyor şey. Yalnız şunu ifade edeyim. Benim ile 

(birkaç kelime anlaşılamadı) notlar var.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu en son konuşan kimdi onu hatırlayabildiniz mi?” 
Sanık Çetin Doğan: “Şeylerin, katılımcıların söyledikleri sözlerden sayfaları çevirerek 

hangi dikkatimi çekmiş, işte Erdal Akyazan şu bu. Kuzey’de, Güney’de ne oluyor, neye öncelik 
vermiş gerekli konuları ve bu arada da kendi bilgi ve tecrübelerimi, Irak ile ilgili ne olmuş, ne 



 

 

olmuş bunlardan bahsediyorum. Yani bir balyozun tartışması değil bu yahut herhangi bir darbe 
planı tartışması değil. Doğrudan doğruya bir seminerde ortaya konan duruma bağlı olarak, 
duruma bağlı olarak orada birazcık amacını aşan bir söz var. B ile şey yapan.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık Çetin Doğan: “Bunu da sakın ha diyorum yani yarın gideceğim, senaryoda ortaya 

konan bu durum karşısında bir milli mutabakat hükümeti var. Hükümet zaten kurulalı 3 ay olmuş. 
Yani orada mevcut hükümetin hedef olan bir şey yok. Mevcut hükümeti ve devleti, rejimi hedef 
alan ayaklanmalar var. Teşekkür ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Şimdi o.” 
Sanık Çetin Doğan: “3 Kasete geçiyoruz.” 
Mahkeme Başkanı: “Sizin harekat başkanı olduğunuz dönem ile ilgili bir konuşma yapan 

var, onu hatırlayabildiniz mi? En son, şuan sizin konuşmanız bitiyor diyor ki; siz harekat başkanı 
iken EMASYA planları yapıldı.” 

Söz almadan konuşuldu, anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “İzzet Ocak siz miydiniz?” 
Sanık İzzet Ocak: “Sesi tam alamadım bir daha dinletirseniz.” 
Mahkeme Başkanı: “Az geriye alın orayı, 38. dakikaya gel. Tamam, kal öyle.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 2 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu.  
Mahkeme Başkanı: “Size benziyor. Devam edelim öyle devam edelim oradan. Bu İzzet 

Ocak kabul ediyor bu konuşmanın kendisine ait olduğunu.” 
Sanık Çetin Doğan: “Sayın Başkan burada.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
Sanık Çetin Doğan: “Burada gündeme getirilen 5442 Sayılı yasa kapsamı 9. maddesine 

göre İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında yapılan protokoldür.” 
Mahkeme Başkanı: “Biliyorum.” 
Sanık Çetin Doğan: “Bu protokol benim zamanımda yapılmıştır.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık Çetin Doğan: “Benim imzamı taşır Genelkurmay tarafı olarak.” 
Mahkeme Başkanı: “Onu savunmanızda da belirtmiştiniz.” 
Sanık Çetin Doğan: “Teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Şimdi bu şeyin bu Mehmet Daysal başkanlığındaki bilirkişi heyeti 

bunların özetlerini almış. Bu B yüzünün de özetini almış ama özet olarak almış. Onun biz 
tamamını biz kalemde çözdürürüz. Böylece isimlerde belli olmuş oldu. 3. kasete başlayalım, o 
sıfırdan başlıyor onda sıkıntı yok.” 

Sanık Çetin Doğan: “Ses kaseti bir özet ile başlıyor yine. Yani sonunda bir özet yine 
başlarken de hatırlatma. Ondan sonra sıra ile geliyor.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
Sanık Çetin Doğan: “Bizim de bir molaya ihtiyacımız var herhalde bu durumda. Semineri 

de paralel olarak yaparsak uygun olur, takdir sizin efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Öğle arası veririz yani isterseniz yarım saat daha devam edelim 

sıkıntı yoksa. Zaten isteyen dışarı çıkıp gelebiliyor. Bir yarım saat bu en azından kasetin belki 1. 
tarafını dinleme imkanı olursa iyi olur.” 

Sanık Çetin Doğan: “Şimdi takdim 8A var bir süre sonra dikkat edin 8A.” 
Mahkeme Başkanı: “Ha şeyi diyorsunuz.” 
Sanık Çetin Doğan: “8A’yı göreceksin Yüksel, Albay Yüksel’in takdimi var. Albay Yalçın 

Yüksel.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

başlandı. 
Mahkeme Başkanı: “Ayhan Taş bu konuşma, kabul ediyorsunuz.” 
Sanık Çetin Doğan: “1 cümlesi onun efendim. Ondan sonra Yüksel Yalçın.” 



 

 

Mahkeme Başkanı: “Evet 1 cümle. Sonra Memiş Yüksel Yalçın başlıyor.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Burada mı duruşmada mı kendisi? Takip ediyorsunuz.” 
Sanık Memiş Yüksel Yalçın: “Evet takip ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
Sanık Çetin Doğan: “8A, 8A.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “Durdurun.” 
Mahkeme Başkanı: “Burada kalalım. 29.30.” 
Sanık Çetin Doğan: “Sayın Başkan 15. Kolordu malumları seferde görevi sadece geri 

bölge emniyeti. Bununla ilgili detaylı olarak geri güçleri tarafından geri bölge emniyeti ile ilgili 
sıkıyönetimin ilan edildiği varsayılarak sıkıyönetimde alınacak tertip ve tedbirleri ayrıntılı olarak 
arz etti. Şimdi sıra ile geri bölge emniyeti ile ilgili boğazın batı yakasında 3. Kolordu var. O 
kolordu kendi takdimini yapacak. Bu kolordunun yapacağı takdim yalnız kısa kesilmesi için 
seminer esnasında dikkat ederseniz farklılıklar var mı diye başlıyorum ve öyle devam edecek. 
Şimdi Yüksel herhalde kendi bölgesi ile ilgili.” 

Sanık Memiş Yüksel Yalçın: “Yok ben bununla ilgili bir. Sayın Başkanım müsaade 
ederseniz bu ses bana ait.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet Memiş Yüksel Yalçın’sınız.” 
Sanık Memiş Yüksel Yalçın: “Evet ben Memiş Yüksel Yalçın 190 numaralı sanık. Bu ses 

bana ait. Okuduğum metin de 15. Kolordu seminer hal grubunun oluşturduğu hal tarzıdır ve ses 
kayıt çözümlerinden de anlaşılacağı üzere Sayın Kolordu Komutanımızın emirleri gereği bu 
kaydı, bu çalışmayı ben orada okudum. Yalnız aradan çok uzun zaman geçtiği için okuduğum 
metinde yer alan ifadeleri tam olarak birebir hatırlayamıyorum. Bu yüzden ses kayıtlarında 
değişiklik yapılıp yapılmadığı konusunda tereddütlerim var. Yine takip etmeye çalıştım polis 
video-kaset tespit tutanağı ile şu anda okunan kaset kayıtlarını. Orada da bazı küçük ama anlam 
değiştirebilecek değişiklikler olduğunu tespit ettim. Örneğin kaset kaydında komutanım şimdi 15. 
Kolordu Komutanlığı sıkıyönetim ve bölge hasar kontrol planını arz ediyorum diye geçiyor. Polis 
tutanağında ise sıkıyönetim ve hasar planı olarak yazılmış. Okuduğum metnin ismi çok 
önemlidir. Çünkü okuduğum metinde zaman zaman olmayan tasavvur edilen bir istihbarat ekine 
atıfta bulunulmaktadır. Şayet okuduğum metin bir istihbarat eki olsaydı bunun başlığında 15. 
Kolordu sıkıyönetim ve bölge hasar kontrol planına EK-C istihbarat yazılacaktı. Başlığı 
okuduğum metinin adı ile uyumlu olmayan herhangi bir ek okuduğum metin ile 
irtibatlandırılamaz. Yine kaset kaydında yıkıcı ve bölücü örgütleri desteklediği bilinen yayın 
organlarının yayımı ve dağıtımı durdurulacaktır ifadesi geçmektedir. Polis tutanağında ise yıkıcı, 
bölücü faaliyetleri desteklediği bilinen diye yazılmıştır. Takdir zatıalinizindir arz ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki neyse açıklamanızı dinledik. Savcı Bey’de çıkmış bu arada ama 
sizin bizim için önemli olan Savcı Bey’in burada olduğu esnada ses kaydını kabul etmenizdi. Bir 
de o Abdülkadir Eryılmaz ile başlıyor 43. sayfa tutanak. Ses kaydı da bundan sonra devam 
edecek. Bu Ergin Saygun. Emniyet de onu daha sonra gönderdiği yazıda düzelmiş ama çözüm 
tutanağının 16. klasör 43. sayfada yani çözüm tutanağı 43, dizi 300’de Abdülkadir Eryılmaz 
yazmışlar. Onu Ergin Saygun olarak düzelteceğiz. Peki, öğle arası veriyoruz, devam edeceğiz.” 

Duruşmaya öğle arası verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Saat 13:41 itibari ile bugünkü duruşmanın öğleden sonra bölümüne 

başlıyoruz. Sabahki isim tespitinde bulunmayan sanıklar müdafileri Avukatlar Ali Rıza Dizdar, 
Özen Kaya, Yasin Turhan, Yakup Akyüz, Ceren Şarman, Mustafa Kavaklıoğlu, Eyyup Sabri 
Gürsoy, Ayşe Gül Hanyaloğlu, Erdem Nacak, Mahir Işıkay ile tutuksuz sanıklardan Musa 
Farız’ın duruşmaya katıldıkları bildirildi. Devam ediyoruz.” 

Sanık Çetin Doğan: “Sayın Başkan 3. Kolordudan başlayacağız.” 



 

 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık Çetin Doğan: “Yani Ergin Saygun’dan.” 
Mahkeme Başkanı: “Ergin Saygun.” 
Sanık Çetin Doğan: “O da kısaltılmış, normal takdimine yarıdan başlıyor. Slaytı verdim 

14-15’ten başlayalım.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
Söz almadan konuşuldu, anlaşılamadı.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık İzzet Ocak: “İki kişi arasında bir diyalog var biliyorsunuz. Efendim benim ile ilgili 

internette çok sayıda yazı çıktı, ben dün karşıda değilim şeklindeki konuşmadaki sesi ben 
alamadım. Onu dinlemeyi müteakip ancak benim olup olmadığıma karar verebilirim.” 

Mahkeme Başkanı: “Ama şey vardı orada siz harekat başkanlığı zamanında EMASYA 
planlarının hazırlanması ile ilgili o kısım size ait.” 

Sanık İzzet Ocak: “O kısım bana ait.” 
Mahkeme Başkanı: “O cümlede ne geçiyordu?” 
Sanık İzzet Ocak: “O benim söylediğim bana ait olan 7 Temmuz 1997 tarihli EMASYA 

protokolünü söylüyorum ben orada.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet oradan başlıyor.” 
Sanık İzzet Ocak: “Ondan önceki cümlede şu var. Çetin Doğan Paşam ya bana ya da bir 

başka karargah subayına şu soruyor. Efendim benim ile ilgili internette çok yazı çıktı.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık İzzet Ocak: “Benim din karşıtı olduğum şeklinde. O bölümü ben algılayamadım, 

anlayamadım ses net değil. Ben olmayabilirim onu vurgulamak istiyorum. Özel kalem müdürü 
olan bir albayımız vardı, o da olabilir.” 

Mahkeme Başkanı: “Dinlemek istiyor musunuz orayı gerek var mı?” 
Sanık İzzet Ocak: “Yok sesi şey yapamıyorum buradan net olarak.” 
Mahkeme Başkanı: “Alamıyorsunuz.” 
Sanık İzzet Ocak: “Mikrofonsuz olduğu için şöyle salonu düşünün. Salonun bir yerinden 

bir kişi kalkıyor konuşma yapıyor, katkıyı yapıyor. Dolayısı ile sesler net değil.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam.” 
Sanık İzzet Ocak: “Ama ötekisi 7 Temmuz 1997 EMASYA protokolünü hatırladım.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam.” 
Sanık İzzet Ocak: “Çünkü o EMASYA planının bir parçasıydı. Sağolun.” 
Sanık Yusuf Ziya Toker: “Yusuf Ziya Toker.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık Yusuf Ziya Toker: “Biraz önceki Memiş Yüksel Yalçın’ın takdimini dinledik Sayın 

Başkanım. Şuana kadar oraj hava harekat planını sözde hazırlanan duyacağım diye bekliyorum 
ama henüz duymadım ve bir önceki takdimde Ergin Saygun’un takdiminde de daha sonra 
Memiş Yüksel Yalçın’ın 65. slaytı 22. dakikasında ses kayıtları ve yansılarda geçen ifadelerden 
iddianamenin benim ile ilgili yaklaşık 30 sayfalık 1. iddianamede, 3. iddianamede 20 sayfalık 
bölümünden alıntılar yapılmıştır. Sözde oraj hava harekat planı lahika 4, ek lahika 4’te 1. Ordu 
Komutanlığı sorumluluk sahası hava kuvvetleri özel personel listesi diye bir liste yazılmış ve bu 
listede bu seminerde isim isim görevlendirmeler yapıldığı iddia edilmektedir. Bu konuya ilişkin 
ayrıntılı değerlendirmemi delillerin değerlendirmesi aşamasında yapacağım. Bu aşamada 
kayıtlara geçmesi açısından bu tespiti yapmak ihtiyacı duydum. Bundan sonraki 2 takdimde de 
aynı şekilde birebir alıntı yapılarak ek lahika 4 referans verilmiştir arz ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki, başlayım şimdi. Tespit tutanakları dizi 300’de bulunan 43. 
sayfadan devam edecek.” 

Söz almadan konuşuldu, anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Evet, evet açalım Avukat Bey’in mikrofonunu.” 



 

 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Özgür Küçükyılmaz: “Efendim biz müvekkilimiz Ergin 
Saygun ile ilgili malumunuz bir adli tıp raporunun gelmesi bekleniyordu. Bizde duruşmaya geç 
geliş erken çıkışlar nedeni ile bunların okunmasını.” 

Mahkeme Başkanı: “Gelmedi.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Özgür Küçükyılmaz: “Okunmuş olduğunu düşünerekten 

bunu sormak istedik. Bu rapor geldi mi acaba?” 
Mahkeme Başkanı: “Gelmedi, gelmedi.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Özgür Küçükyılmaz: “Çünkü bugün Zaman gazetesinde 

raporun hazırlandığına ilişkin bir şey var ama gelip gelmediğine ilişkin kısım müphem kalmış.” 
Mahkeme Başkanı: “Belki oradan öğrenmişlerdir bilemiyorum bizim haberimiz yok.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Özgür Küçükyılmaz: “O nedenle bunu sormak istedim. 

Teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki. Başlatalım.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “Efendim özür dilerim. Tam bu noktada bir konuya açılık 

kazandırmam lazım. Burada 15. Kolordu arz etti bakın şimdi burada da bir cümle geçiyor bu çok 
önemli. Yani sıkıyönetim planlarının arzının yapıldığına dair 15. Kolordu 3 tugaylık bir kolordu. 
Aslında 5 tugaylı bir kolordu olarak geçiyor çünkü seferde kurulacak birlikler teşkil edilmiş. Kısmi 
seferberlik yapılmış yani tatbikat, plan seminerini oynuyoruz. Tugayların kuruluşunda özür 
dilerim 1. Piyade Tugayının kuruluşu da 3 piyade taburu 5 piyade taburu olarak oynanıyor. Bu 
seferde kurulacak statüsü tabur kurulmuş kabul ediliyor. Yani bir tatbikatın oynandığı 
kuruluşunda tatbikatta öngörülen seferberlikte kurulacak seviyesine çıkarıldığı öngörülüyor. 
Bunu bu noktada belirtmenin yararı var diye düşündüm, teşekkür ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Devam edelim.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Bu Abdulkadir Eryılmaz sesini de tanıyoruz duruşmadan.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Bu Gafur Aksu değil mi? O zamanki merkez komutanı, İstanbul 

Merkez Komutanı.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Burada duralım. Bu Ergin Saygun değil mi? Evet, devam edelim.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Az bir geri alabilir miyiz orayı, tam anlayamadım.” 
Sanık Çetin Doğan: “Ergin Saygun, Ayhan Taş, Şükrü Sarıışık konuşuyor sıra ile.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam. Şimdi bu X şahsın konuşması bitti mi şeyde. Bunların 

tayinlerini veya görevlendirmelerini yapan yerlere dahi bunların adamı var şeyine uygun diyen 
yer nerede bitiyordu.” 

Söz almadan konuşuldu, anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Meşrebine uygun diye Çetin Doğan’ın tespiti var. Biraz daha geri.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Tamam bu meşrebine uygun diyor. Bundan sonra konuşan kim X2 

olarak geçiyor tutanakta.” 
Sanık Çetin Doğan: “Ergin Saygun konuşuyor. Bu Ergin Saygun’un.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam.” 
Sanık Çetin Doğan: “Bundan sonraki.” 



 

 

Mahkeme Başkanı: “X ve X2 Ergin Saygun. X3 var burada geçen yürütelim.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Şükrü Sarıışık mı?” 
Sanık Çetin Doğan: “Değil.” 
Mahkeme Başkanı: “Yok değil.” 
Sanık Çetin Doğan: “Ondan sonra.” 
Mahkeme Başkanı: “MİT’in de takip edebildiğini sanmıyorum komutanım diyor ondan 

sonra bir konuşma.” 
Sanık Çetin Doğan: “Bu Ergin Saygun.” 
Mahkeme Başkanı: “Ondan sonra konuşan bir kişi var oraya gelelim.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Az geri gel. Bu konuşma şimdi bu konuşma.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Az geri gel oradan. Evet.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Bu konuşma.” 
Sanık Çetin Doğan: “Bu konuşmayı bende tespit edemedim. Yani ben şeye benzettim 

ama değilmiş. Ayhan Taş’a benzettim değilmiş.” 
Mahkeme Başkanı: “Değil dimi? Bu X3 olarak şahsı tespit edemiyoruz.” 
Sanık Çetin Doğan: “Tespit edemedik.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki, devam edelim.” 
Sanık Çetin Doğan: “Belki Gafur olabilir ama Gafur’un sesine de benzemiyor.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “Burası Şükrü Sarıışık’ın.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu X4 var. Evet. Şimdi valiler toplantısı diye başlayan yer sizin mi 

Şükrü Bey burası?” 
Söz almadan konuşuldu, anlaşılamadı. 
Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Şimdi astsubay diye biten bir cümle var, oradan başlayalım. Az geri 

al. Evet devam ediyor.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Bu konuşma. Size ait?” 
Sanık Şükrü Sarıışık: “Valiler toplantısı sözü orası benim.” 
Mahkeme Başkanı: “46. sayfa tespit tutanağı, X4 şahıs olarak geçen konuşma Şükrü 

Sarıışık.” 
Sanık Şükrü Sarıışık: “Evet doğrudur. 
Mahkeme Başkanı: “Devam edelim.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Bu konuşanı.” 
Sanık Çetin Doğan: “Ergin Saygun’un.” 
Mahkeme Başkanı: “Ergin Saygun.” 
Sanık Çetin Doğan: “Karargah subayı şimdi şey yapacak, kendisinin şeyine arz edecek.” 
Mahkeme Başkanı: “Devam edelim.” 



 

 

Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 
devam olundu. 

Mahkeme Başkanı: “Şimdi biraz daha.” 
Sanık Çetin Doğan: “Ayhan Taş’ın burası.” 
Mahkeme Başkanı: “10 saniye geri al, 10 saniye geri al.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Bu çünkü harekat tarzınız farklı olan diyen.” 
Sanık Çetin Doğan: “Ergin Saygun.” 
Mahkeme Başkanı: “Yine bunları Emniyet hep farklı olarak yazmış.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet. Oldu peki diyen benim.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet onlar.” 
Sanık Çetin Doğan: “Ondan sonra Ayhan Taş; komutanım arkadaşımız yerini alana kadar 

diyen.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu Ayhan Taş.” 
Sanık Çetin Doğan: “Ayhan Taş.” 
Mahkeme Başkanı: “Kabul ediyorsunuz bu şekilde peki. Devam edelim, sesi açalım.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “Takdim 8B’ye, 8B takdim şeyine bakın, sıralaması. Sabah verdiğim 

listedeki 8B.” 
Mahkeme Başkanı: “Emin Küçükkılıç buradaydı kendisi.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet, Emin Küçükkılıç.” 
Mahkeme Başkanı: “Dışarıda mı? Oradasınız tamam. Sabah buraya gelince sizi, tamam.” 
Sanık Çetin Doğan: “44 dakika 50 saniye. Evet başla.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “Metin üzerinde işaretli, tamam.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “Efendim kasetin B yüzüne geçiyor.” 
Mahkeme Başkanı: “Bitti.” 
Sanık Çetin Doğan: “B yüzüne geçeceksiniz.” 
Mahkeme Başkanı: “Devam ediyor orada akım devam eder, bekleyelim.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “46:38.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam doğru, akım doğru.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “Ergin Saygun.” 
Mahkeme Başkanı: “Ergin Saygun yine.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinlenilmesine 

devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “Takdim burada sona eriyor efendim. Bundan sonra cephe 

kolordulardan görüş alacağız.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık Çetin Doğan: “Ona göre gelişiyor.” 
Mahkeme Başkanı: “Devam edelim. Kabul etmiyor musunuz? Kabul ediyorsunuz ya da.” 
Sanık Emin Küçükkılıç: “Başkanım kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Emin Küçükkılıç.” 



 

 

Sanık Emin Küçükkılıç: “Evet bu ses benim. Bir hususu müsaadeniz ile arz edeyim. Ben 
eğer tutuksuz da olsaydım gene bu ses benim olacaktı ve gene ben bu eğer delili kabul 
ediyorsunuz hiçbir şekilde etki edemeyecektim arz ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki. Şimdi burada X-8 var, o X-9 var onlara bakalım.” 
Sanık Çetin Doğan: “Ben konuşuyorum efendim söz veriyorum ondan sonra Engin Alan 

konuşuyor.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Aydın Sezenoğlu: “Başkanım bu seminerin icra edildiği dönemde benim ismimin 

geçtiği dijital verilerde bulunan 8 tane subay Deniz Harp Akademisinde kurmaylık eğitiminde ve 
bizim DHA görevlendirme.doc isimli dijital verideki İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı, 
Donanma Komutanlığı İrtibat Subayı, ben 1. Ordu Komutanlığı İrtibat Subayı olarak 
görevlendiriliyorum. Limanlarda görevlendirilen 3 tane daha subay arkadaşımız var. Dolayısı ile 
herkese bu seminerdeki ses kaydına istinaden birtakım görevlendirmeler verilmiş durumda. Biz 
Deniz Harp Akademisinde öğrenciyken bizim sefer görev yerlerimiz Deniz Kuvvetlerinin birlikleri. 
Bize bu şekilde verildi.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık Aydın Sezenoğlu: “Dolayısı ile burada Sayın Ergin Saygun’un belirttiği harp 

akademilerindeki öğrencileri kritik noktalara getireceğiz, sefer görev yerlerindeki ifadeler Deniz 
Kuvvetleri mensupları için değil. Yine biraz önceki yansıda eğer tekrar açabilirsiniz net 
gözüküyor. 33 ve 34 nolu yansılarda sıkıyönetim merkezi ve 1. Ordu Komutanlığındaki teşkilat 
yapısını gösteriyor. Burada hiçbir irtibat subayı yok sıkıyönetim merkezlerinde. 13. yansıda 3. 
Kolordunun sıkıyönetim merkezi olarak İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı olduğu söyleniyor. 
Ama sözde darbe planında, balyoz planında sıkıyönetim merkezi olarak Afet Koordinasyon 
Merkezi öngörülüyor.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık Aydın Sezenoğlu: “Bu hususların zabıtlara geçmesi için söylemek istedim.” 
Sanık Çetin Doğan: “Afet Koordinasyon Merkezi.” 
Mahkeme Başkanı: “Tam olarak değil de orası haber merkezi olarak kullanıl.” 
Sanık Çetin Doğan: ”Müsaade edin efendim. Afet Koordinasyon Merkezi resmen 

sıkıyönetim balyoz güvenlik harekat planında öyle yazıyor.” 
Mahkeme Başkanı: “O şekilde evet.” 
Sanık Çetin Doğan: “Yazıyor yazıyor. Yalnız enteresan olan şey denizci arkadaşımın 

söylediği gibi şimdi bizim sıkıyönetim planlarında zaten değişmez ana karargah ve yapısı. İlginç 
olan nokta şey de suga planında, sözde suga planında irtibat personeli Selimiye’ye gönderiliyor, 
Harem İskelesine gönderiliyor. Hani balyoz planında, sözde balyoz planında AKOM dediğimiz 
Afet Koordinasyon Merkezi Sıkıyönetim Karargahı. Orada da bu uyduran kişiler bir 
koordinasyonsuzluk yapmışlar. Mademki oraya değil oraya dijital verilerde orasını yazmaları 
gerekirdi. Bu sefer dijital verilerde 1. Orduyu konuş yerini yazmışlar fakat personeli gönderme 
yeri olarak da AKOM’u değil burasını yazmışlar. Zaten burada görüyorsunuz 3. Kolordunun ve 
15. Kolordunun sıkıyönetim planları İstanbul’u kapsayan boğaz doğusunu boğaz batısını 
bunlardan herhangi bir irtibat personelinin gelmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir.” 

Mahkeme Başkanı: “Planda öyle diyorsunuz.” 
Sanık Aydın Sezenoğlu: “Sayın Başkanım hemen Emin Küçükkılıç’ın sıkıyönetim 

planındaki arzında daha ilk yansıda söylüyor. Donanma Komutanlığı bölge dışında olacağından 
sıkıyönetim görevlerinde görev almayacaktır diyor.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık Aydın Sezenoğlu: “Yani benim hazırladığım iddia edilen dijital veride Donanma 

Komutanlığında irtibat subayı görevlendiriliyor.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
Sanık Aydın Sezenoğlu: “Bu hususların zabıtlara geçmesi için söz aldım teşekkür 

ederim.” 



 

 

Mahkeme Başkanı: “Tamam, buyurun.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ali Fahir Kayacan. 
Mahkeme Başkanı: “Bu Mehmet Cem Çağlar’ın getirilmemesi konusunda Cuma günü 

yazı faksladık. Tekrar vermişsiniz.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ali Fahir Kayacan: “Benim haberim yok özür dilerim.” 
Mahkeme Başkanı: “O gün dilekçe verildi.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ali Fahir Kayacan: “Bana haber.” 
Mahkeme Başkanı: “İstememesi halinde getirilmemesi dedik bu haftaki periyotlara.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ali Fahir Kayacan: “Şimdi Sayın Mahkeme Heyetinin hatta 

İddia Makamının da dikkatini bir noktaya çekmek istiyorum tam burada. Şimdi bu Albay Emin 
Küçükkılıç’ın biz burada gördük ki şu ses kayıtlarını izlerken ben şahsen seminer kısmı ile ilgili 
zamanında sadece iddianamedeki alıntılar ile bakmıştık. Siz de biraz önce bu olayın başında 
söylediniz o hava nedir. O çok önemli gerçekten. Şimdi efendim bakın bu sıkıyönetim 
uygulamaları ile ilgili bütün o hazırlıklar, işte sunumlar hep darbe hazırlığı şeklinde 
iddianamelerde iddia ediliyor. Albay Emin Küçükkılıç’ın bu sunumundan bir cümle okuyacağım. 
Yani bunun jenerik anlamındaki, jeneriğin içinde, o senaryonun içindeki. Bakın aynen şöyle 
diyor. Kuvvet zafiyetinden ötürü taburları izah ediyor, ihtiyaç olan taburları. Kuvvet zafiyetinden 
ötürü planın uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunlar. Plandan kastı sıkıyönetim faaliyeti. Ve 
tedbirler olarak da 3. ve 15. Kolordu bölgesinde ihtiyaç duyulması halinde, işte bundan sonra 
esas. 1. Ordunun 2. ve 5. Kolordular ile müteakiben icra edeceği. 2. ve 5. Kolordular ne? Cephe 
kolordusu yani o olasılığı en yüksek tehlikeli senaryodaki batıdaki Yunan ile cephede savaşan 
kolordu, savaşacağı öngörülen. Müteakiben icra edeceği mahdut hedefli taarruzundan tasarruf 
edeceği, taburlardan karşılanabileceği. Vurgulamak istediğim konu şu. Sıkıyönetim 
uygulamasının bakın ikisini birlikte anlatıyor. Yani hani sanki iddianamenin mantığı şu. Hep işte 
bunun içinde darbe planının örtülü olarak önce. Şimdi örtülü görüşen bir kişi bunu niye yazsın 
veyahut bu sunumu yapsın, söylesin? Yani olayı bütünü ile değerlendirmek lazım. Aslında bütün 
bu biraz sonra bitecek sanıyorum veya Perşembe günü. Kolordu komutanlarını ve bir de bir 
nokta daha var. Bunu Sayın Çetin Doğan da izah etti, diğer sunumlarda da belli. Kolordu 
komutanlarını kolordu komutanı gibi görmemek lazım burada. Kolordu komutanları 1. Ordu 
Komutanı. Yine Sayın Orgeneral Çetin Doğan da 1. Ordu Komutanı değil Kara Kuvvetleri 
Komutanı. Yani şimdi orada kolordu komutanı olarak sunum yapıyorlar ama hayalimizde 
vurgulanmak istenen amaç aslında 1. Ordu Komutanı olarak sen ne yapardın sorusuna cevap. 
Şimdi kolordu komutanlarının sunumlarında sonraki alt sunumlar var oralarda. O alt sunumları 
kolordu komutanlarının yaptıkları sunumlar ve kolordu komutanının 1. Ordu Komutanıymış gibi 
konuşması esasını unutmadan dinlememiz gerekiyor ve değerlendirmemiz gerekiyor. Teşekkür 
ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Devam edelim.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Burada X-8 ve X-9’un Engin Alan olduğu anlaşılıyor. Sesinizden de 

tanıdım. Şimdi X-10 olarak geçen tespit tutanağında tam oraya geldik.” 
Sanık Çetin Doğan: “Şükrü Sarıışık.” 
Mahkeme Başkanı: “Şükrü Sarıışık tamam. X-10 olarak geçen tutanak sayfa 151 Şükrü 

Sarıışık. Devam edelim.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “Korkut Özarslan olması lazım.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet Mustafa Korkut Özarslan. Tamam devam edelim.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Behzat Balta değil mi bu? Esat Paşa diye geçmişler buraya ama.” 



 

 

Sanık Çetin Doğan: “Evet yanlış. Tümgeneral Behzat Balta.” 
Mahkeme Başkanı: “Dinleyin sonuçta bildirin. Biraz devam edecek bu karşılıklı konuşma, 

yarım sayfa devam ediyor. Devam edelim.” 
Sanık Çetin Doğan: “Araya Engin Alan giriyor.” 
Mahkeme Başkanı: “Bir yerde giriyor evet.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Bu Esat Paşa olarak geçen konuşmalar size ait?” 
Sanık Behzat Balta: “Behzat Balta olacak evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Behzat Balta evet peki. Burada X-13 şahıs olarak geçiyor. Şurada 

İstanbul konusunda onu tartışacağız diyorsunuz. Sonra bir komutanım 2. Kolordu diye başlıyor. 
Az bir geri alıp başlatalım, çok az 20 saniye falan.” 

Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinletilmesine 
devam olundu. 

Mahkeme Başkanı: “Bu biliyor musunuz, hatırlayabildiniz mi bu arada geçen sizinle 
beraber karşılıklı konuşan.” 

Sanık Çetin Doğan: “Efendim yazdım ama yanlış olabilir diye bilmiyorum. Bir tanesi 
şeyden sonra, Behzat Balta’dan sonra Ayhan Taş’ın söz aldığı gibi geliyor bana ses şeyinden. 
Değil galiba bu.” 

Mahkeme Başkanı: “Değil değil mi? Sizin sesiniz biraz belirgin anlıyoruz.” 
Sanık Çetin Doğan: “Hepsi Ayhan Taş diye yazdım benim not aldığım şeye. Hepsi 

Abdülkadir olması lazım hepsi ona.” 
Mahkeme Başkanı: “Az daha geri alalım mı? Yani ben duruşmadan sesini hatırlıyorum 

Abdülkadir Paşanın.” 
Sanık Çetin Doğan: “Abdülkadir Eryılmaz’ın olma ihtimali daha kuvvetli.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “Burası Behzat Balta’nın.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “Abdülkadir Eryılmaz’ın.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet Abdülkadir Eryılmaz’ın sesi. Ben de ona benzettim. Az ileri 

alalım, 20 saniye ileri alıp devam edelim.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “Ergin Saygun evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Ergin Saygun evet. Bu X-14 olarak geçen sayfa 52’deki Ergin 

Saygun.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Teyit ediyorsunuz orada bir önceki duruşmanın, doğru tespitimizin 

doğru olduğu ortaya çıktı, devam edelim. Abdullkadir Eryılmaz’ın konuşmasıymış X13” 
Sanık Çetin Doğan: “Daha önceki tespit edemediğinizde Abdulkadir Eryılmaz’ın 

konuşması, aynısı çok daha evvel tespit edemediğimiz konuşma vardı, o da Abdulkadir 
Eryılmaz’ın aynısı. Boş geçti cevap verememiştik o da aynısı.” 

Mahkeme Başkanı: “ X3 olarak geçmişti 45.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “ Gazete de şöyle bir haber geçti denilen Abdulkadir Eryılmaz olabilir 

diyorsunuz.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “ Tamam, devam edelim.” 



 

 

Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinletilmesine 
devam olundu. 

Mahkeme Başkanı: “ Evet Şükrü Sarıışık’tı bu X15 olarak geçen devam edelim.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 3 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “4’ü açalım. Devam ediyor oradan kesintisiz devam ediyor sizin 

konuşmanız. 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine  

başlandı. 
Mahkeme Başkanı: “Burada ara veriyoruz 15. Füze Üs Komutanlığının temsilcisi herhalde 

Binbaşı A. Murat Kalyoncu yansısı var. Tamam, ara verelim devam edeceğiz. 
Duruşmaya kısa bir ara verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “Sayın Başkan müsaadeniz ile bir konuyu arz edeyim hemen 

geçeceğiz.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Çetin Doğan: “Bu daha sonra 15. Füze Üssü var, Kayışdağı/ Alemdağ’da. Onun ile 

ilgili takdim var. Bunun şeyleri kaybolmuş, yansıları yok. Fakat kısa zaten bir yansıları var. 
Şimdiye kadar konuştuklarımız malum işte en son konuştuğumuz Kuzey Deniz Saha 
Komutanlığı temsilcisinin arzıydı. Eğer suga planı ise bunun içinde arayacaklar ama ben 
bulamadım. Bilmiyorum varsa suga planı takdirlerini size sunuyorum. Bunun dışında deniz ile 
ilgili herhangi bir görüşme yapılmamıştır, arz ederim.” 

Sanık Abdullah Can Erenoğlu: “Söz alabilir miyim?” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Abdullah Can Erenoğlu: “Aradan önceki konuşmalarda Kuzey Deniz Saha 

Komutanlığı temsilcisi Fazıl Bilen diye yazılmış. Bilen değil Biren olacak o bir kere.” 
Mahkeme Başkanı: “Biren, L değil R olacak.” 
Sanık Abdullah Can Erenoğlu: “R olacak, evet Rize’nin R’si olacak. Fazıl Biren olacak. 

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı temsilcisi olarak katıldı. Şimdi onun sözlerine dikkat 
buyurursanız diyor ki; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın hem iç hem de dış tehdidi içeren 
herhangi bir planı yok diyor. Bir kere bu önemli bir husus. İkincisi Çetin Doğan general ben su 
deyince tuzlu su da olsa sudan Deniz Kuvvetlerini sorumlu tutarım diyor ama İstanbul Deniz 
Otobüsleri İşletmesi su ile ilgili işi havacı arkadaşımıza veriliyor, sözde suga planı gereğince. 
Yine Haydarpaşa Liman İşletmeleri de karacı arkadaşlarımıza veriliyor. Yani bu tutarsızlıkları da 
dikkatinize sunuyorum. 

Mahkeme Başkanı: “Peki, devam edelim kaldığımız yerden ses CD’sine.” 
Sanık Yasin Türker: “81 ve 85. sayfa iddianamede EGAYDAAK’lar ile ilgili faaliyetler 

yazıyor. Buradaki ses kayıtlarından bir tanesi olduğu iddia edilen konuşma da Sayın Çetin 
Doğan ile Fazıl Biren arasında geçen bu konuşma. Yalnız bu konuşmanın sadece baş kısmını 
koymuşlar iddianameye. Devamını takip ettiğiniz zaman ben en az 5 defa senaryo kelimesini 
kendim duydum Fazıl Biren’in konuşmasından. Daha sonra ortak bir plan olmadığını defalarca 
belirtiyor. Yunanistan’a amfibi harekat yapılacak mı diye soruyor. Yani bir planın tartışıldığı açık 
olarak belirtiyor. Sayın Çetin Doğan da konuşmasında diyor ki tırmanma istemiyoruz diyor 
Yunanistan ile. Bunu da özel olarak belirtiyor. Gene bu 81. ve 85. sayfalar arasında bir de Sayın 
Yurdaer Olcan’ın bir biraz önce geçti, kolordu komutanlarından sonra yapılan değerlendirme 
kısmında Sayın Yurdaer Olcan bir konuşması geçti. Kendisi orada bazı gösterilere basın da 
kullanılarak kamuoyu desteği oluşturulabileceği yönünde bir ifade kullanıldı. Bu da gene 
iddianamenin 83. sayfasında yer alıyor. Şöyle gidiyor; küçük çaplı düşük yoğunluklu çatışmalar 
ile Yunanistan’a psikolojik destek sağlanması amaçlı yoksa oradaki mil kararının çözülmesi 
şeklinde devam eden bir metin var. Birincisi bu metinin hiçbir yerinde ada, adacık, kaya, kayalık 
gibi bir kelime geçmiyor. Bu EGAYDAAK konusuna konulmuş. Devamında aslında Sayın Çetin 



 

 

Doğan değerlendirmeler yapıldıktan sonra diyor ki; Sayın diyor Yurdaer Olcan generalim diyor 
ben sizin fikrinize iştirak edemeyeceğim diyor. Çünkü diyor biz böyle diyor gösteri şeklindeki 
faaliyetler ile sonuç alamayız diyor. Önemli olan bizim için diyor kamuoyu desteği diyor, gerçekçi 
olmamız diyor. Bunlara dayanarak diyor plan yapmamız. İçte diyor kuvvetli olmamız lazım diyor. 
Yani buraya konulan iddianamede sözde iddiayı dahi kendi beyanı ile buradaki kasetlerde 
çürütmüş oluyor. EGAYDAAK ile ilgili 81-85 arasında 3 tane seminerden atıf var, şuana kadar 
dinlediğimiz kısımlarda 3’ünün de geçersiz olduğu, hangi maksat ile olduğunu bilmiyorum, çünkü 
bir konuşmanın sadece ilk paragrafını alıp bütün geri kalan yaklaşık 20 dakikalık kısmını bu 
alıntıları yapan, tespit tutanaklarını hazırlayanlar neden almadı, bunda sehven bir hata mı var. 
Bunu da anlamakta zorluk çekiyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Mehmet Fikri Karadağ da öğleden sonraki duruşmalara katıldı. Onu 
da tutanaklara geçmesi açısından söyleyelim. Evet ses kayıtlarını oynatmaya devam ediyoruz.” 

Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 
devam olundu. 

Mahkeme Başkanı: “1. Gün bitti herhalde. Burada tam 1 gün sürdü.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet tam 1 gün sürdü.” 
Mahkeme Başkanı: “Bizim de 4’e çeyrek kala falan başlamıştık. 10 kala başlamıştık değil 

mi.” 
Sanık Çetin Doğan: “Efendim 1. gün bitti. 1. günde malumları hani durumları okuduk, 

programları okuduk ve Türkiye genelinde hem iç hem dış tehdidi genel değerlendirmeleri 
kolordulardan aldık. Ondan sonra sıkıyönetim planlarını arz ettiler. İstanbul için münhasıran yani 
2. gün bir arz olacak ki İstanbul 3. Kolordu Komutan yardımcısı Tümgeneral Metin Yavuz 
Yalçın.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık Çetin Doğan: “Onun arzı olacak ve müteakiben serbest tartışma şeklinde diğer 

arkadaşların münferit takdimleri var, bir kısmının. Onun üzerine münferit münakaşalar cereyan 
edecek.” 

Mahkeme Başkanı: “Tamam.” 
Sanık Çetin Doğan: “Özel durum dediğimiz durum da verilecek en son gün.” 
Mahkeme Başkanı: “O sonuç raporuna geçen özel durumun arzı.” 
Sanık Çetin Doğan: “Geçen özel durum nedir orada onu da daha iyi görme imkanımız 

olacak.” 
Mahkeme Başkanı: “Dinlemeye devam edelim.” 
Sanık Çetin Doğan: “Bir konuyu burada özür dilerim. Bir konuyu da geçmeden evvel arz 

etmek istiyorum. O da şu; burada örtülü olarak kafanıza takılmış olabilir doğal olarak. Biz geçen 
sene yani burada 2002’de yapılan plan seminerinden bahsetti ve bunun arzı yapıldı, Bülent 
Tunçay tarafından. Detaylı olarak bu planı inceledik yani bu planı ve stratejik ihtiyatlar geldiğine 
göre inceledik. Bütün gücümüz ile ne yapılacağını enine boyuna inceledik. Kuvvet 2010 gelmedi, 
o yüzden şimdi 3. özel durumu özel biraz tadil ederek yani geçen seneden uyguladığımızdan 
farklı sınırlı kuvvet ile ne yapabilirizi tartışıyoruz.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
Sanık Çetin Doğan: “İç güvenliğe ağırlık verişimizde bundan dolayı. Bunu tartıştık bütün 

boyutu ile kuvvetler bizden olduktan sonra ne olabiliri. Şimdi devam eden süreçte göreceksiniz, 
teşekkür ederim.” 

Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 
devam olundu. 

Mahkeme Başkanı: “Geri niye gitti? Geri geldi. 22, 23’lere getir. Çalıştır.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “Kaset B yüzü.” 
Mahkeme Başkanı: “B yüzüne geçelim tamam.” 



 

 

Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 
devam olundu. 

Mahkeme Başkanı: “Sizsiniz, Evet X19 Şükrü Sarıışık.” 
 Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 
devam olundu. 
 Mahkeme Başkanı: “ Yurdaer Olcak değil mi bu konuşan şu anda Yurdaer Olcan.” 
 Sanık Çetin Doğan: “Darbe harekatı yazıda yazıyor burada ondan iddianameye yahut da 
şeye geçmiş durumda. Yani yansı sıkıyönetimde.” 
 Mahkeme Başkanı: “ Yansının devamı var mı? Konuşan Yurdaer Olcan değil mi burada 
X23 olarak geçmiş tutanaklara ama Yurdaer Olcan gerçekte polisin ilave tespit tutanağında da 
bu belirtilmiş.” 
 Söz almadan konuşuldu anlaşılamadı. 

Mahkeme Başkanı: “ Tamam.” 
Sanık Şükrü Sarıışık: “(birkaç kelime anlaşılamadı) darbe harekatını ifade eden bir cümle 

var bunu size göstermek istedik.” 
Mahkeme Başkanı: “ Tamam.” 
Sanık Çetin Doğan: “Yani ihtilal hükümet darbesi değil de bu cümleyi böyle bir olaya karşı 

darbe.” 
Mahkeme Başkanı: “ O anlamda kullanılmıştır diyorsunuz.” 
Sanık Çetin Doğan: “Burada gözüküyor zaten.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet yansıda da zırhlı birlikler var tam konuşmanın yapıldığı anda. 

Buyurun.” 
Sanık Behzat Balta: “Az önce geçen konuşmamda sorgum sırasında da arz etmiştim. 71 

yılında diye geçen konu 72 yılında ben oraya tayin oldum. 71 yılında bu tür bir olay oldu şeklinde 
düzeltmiştim onu arz ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki, bu İstanbul’un aranması, duyduk komutanım İstanbul’un 
aranması diye X21 Ayhan Taş olarak, hatırlamıyor musunuz? Tespit tutanağında biraz daha 
geride fark etmez, çok ayrıntılı bir konuşma değil.” 

Mikrofona konuşulmadığı için anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “ Tamam onu çıkartalım, devam edelim.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Bu da Metin Yavuz Yalçın olduğu anlaşılıyor sesten.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “ 2 dakika ileri alalım.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “ Suat Aytın.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “Sayın Başkan.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık Çetin Doğan: “Önemli bir nokta olduğu için dikkatinizi çekiyorum. Şimdi burada 3. 

Kolordu genel planı arz etti ondan sonra ast birliği de 52. Tümen Hasdal’da sıkıyönetim 
karargahını ortaya koyuyor. Burada Suat Aytın onun sıkıyönetim planı ile ilgili çalışmalarını bu 
arada karargah yapısını benim ile tartışıyor. Bu arada Hasdal’a 2 kilometre yakınında bir 
noktadan bahsediliyor. Afet koordinasyon merkezi diyor. Burasını düşüneceğiz, ben bunu niçin 
düşüneceksiniz ilk defa duyduğum bir şey. Ondan sonra kendisi efendim orada işte basın ve 
halkla ilişkiler ve bundan sonraki tartışmada var. Bu konu sanıyorum ki bu bantları tabi alanlar 
balyoz planını yaparlarken buradan hareketle sıkıyönetim için karargahın buradaki konuşmadan 



 

 

alındığını çok açık, çok seçik olarak görülüyor. Yani bunu bir anımsatmak için tekrar söylüyorum 
ben kendi savunmamda da bunu özellikle belirtmiştim.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki burada harekat şubesi oluşturuluyor. İstihbarat şubesinden, 
harekat şubesinden, personel şubesinden ve lojistik şubesinden cari harekatta bulunulması.” 

Sanık Çetin Doğan: “Devam ediyoruz efendim aşağıda.” 
Mahkeme Başkanı: “O kimindi yukarıda X25 olarak geçen hatırlıyor musunuz onu?” 
Sanık Çetin Doğan: “Onu.” 
Söz almadan konuşuldu, anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Şimdi burada dakikası 1:17:58’den 2 dakika geriye al. Evet başlat.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Sizin mi? 
Söz almadan konuşuldu, anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Evet Suat.” 
Sanık Çetin Doğan: “Burası Suat’ın.” 
Mahkeme Başkanı: “Bir önceki sizin miydi?” 
Sanık Çetin Doğan: “Araya giren.” 
Sanık Şükrü Sarıışık: “Bir önceki ses benim sesime benzettim ama bir daha yüksek sesle 

(birkaç kelime anlaşılamadı).” 
Mahkeme Başkanı: “Az daha geri al orayı, az öncekini geriye al tekrar.”  
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Nereye geldin?” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Tamam 17:30’a al. Emin olamadınız.” 
Söz almadan konuşuldu, anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Önemli değil, önemli değil tamam.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Bu Metin Yavuz Yalçın’dan sonra araya giren onu anlayabildiniz mi? 

X27 olarak geçiyor konuşma metninde ondan sonra araya giren var. Yani sıkıyönetim karargahı 
bütün ad unsurları ile hepsini alabilecek kapasitede besleyebilecek aynı yine onu ayıramamış. 
Peki devam edelim.” 

Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 
devam olundu. 

Mahkeme Başkanı: “Bu konuşmayı hatırlayabildiniz mi?” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Bu son konuşanı bile bildiniz mi?” 
Sanık Çetin Doğan: “X30 yine Metin Yavuz Yalçın.” 
Mahkeme Başkanı: “Metin Yavuz Yalçın.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Devam edelim.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Bu ses kime ait?” 
Sanık Çetin Doğan: “Metin Yavuz Yalçın’ın.” 
Mahkeme Başkanı: “Metin Yavuz Yalçın’ın peki. Tam dinlemeden esasında biraz 

dinlesem anlarım, sesini tanırımda.” 
Sanık Çetin Doğan: “Daha öncekide anlaşılmıyor diyen de Metin Yavuz Yalçın.” 



 

 

Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
Sanık Çetin Doğan: “Onu şey yapamamışlar.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 4 no'lu kasetin dinletilmesine 

devam olundu. 
Sanık Çetin Doğan: “Kaset bitti.” 

 Mahkeme Başkanı: “Devam et. 5’den devam et. Abdulkadir Eryılmaz’ın kısmını bitirelim. 
Bugün.” 

Sanık Çetin Doğan: “Şimdi şöyle 6. kaset zaten yok. 5 var.” 
Mahkeme Başkanı: “5 yalnız 47. dakikadan başlatacağız onu unuttuk. Evet 46:34’den.” 
Sanık Çetin Doğan: “46:33’den başlıyor. Yani ortasından başlıyor. Yani yanlış şey 

yapılmış.” 
Mahkeme Başkanı: “46:30’dan başlıyor.” 
Sanık Çetin Doğan: “Evet.” 
Seminere ait olduğu bildirilen ses kayıtlarından 5 no'lu kasetin dinletilmesine  

başlandı. 
Mahkeme Başkanı: “Burada kalalım.” 
Sanık Çetin Doğan: “14A’ya geç.” 
Mahkeme Başkanı: “Yansılarda İhsan Balabanlı’nın onu Perşembe sabahı devam edelim. 

17:35 olmuş bu arada. Ses kayıtlarını dinlemeyi bitirelim. 1. Saat 1:30 dakika da kaldı. A yüzü. 
Peki dilekçe verenlerin.” 

Sanık Abdurrahman Başbuğ: “Başkanım kayıtlarla ilgili 1 dakikalık bir şey konuşacağım. 
Buradan konuşacağım 1 dakikalık mikrofon alabilir miyim? Sabahtan beri izlediğimiz ses 
kayıtlarında özellikle dikkatimi çeken birkaç konuya temas etmek istiyorum. Bununla ilgili olarak 
da bende bir bilgi var onu paylaşacağım. Özellikle bu temas ettiğimiz, dinlediğimiz ses 
kayıtlarında mevcut 1. Ordu Komutanlığının elinde istihbari olarak herhangi bir bilgi bulunmadığı, 
hatta bir tanesinde polis de var. istediğim zaman ondan alırız dendiği, jandarmada böyle bir 
kaydın olmadığı veya 1. Ordu Komutanlığında bulunmadığı söyleniyor ki, bu kayıtlara göre 11 
numara CD içindeki kayıtlar malum 5 Mart’tan önceki bir tarih diliminde yaratıldığı iddia ediliyor. 
Ben daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Delillerin değerlendirilmesi bundan sonraki aşamada 
CD’nin biran evvel gelmesi için 11 ve 17 numaralı CD içerisinde toplam 80, tekrar ediyorum 
toplam 80 dijital dosya Office 2007 versiyonu ile düzenlenmiş. Net olarak var. Sapasağlam var. 
Her yerinde var. Bunu sadece bulacak herhangi bir babayiğit bulamadık. Herhalde yokmuş 
demek ki ya da şimdiye kadarkiler çıkartmamış. Bu 80 dosyanın içerisinde de özellikle dikkatimi 
çekti. Burada sabahtan beri süre gelen ve bizim fişleme olarak iddia edilen, daha doğrusu bizim 
yaptığımız iddia edilen belgelerin tamamı var. Balyoz belgesi, balyoz diye bahsedilen dijital 
dosya kaydı aynı şekilde bunun içerisinde. Milli Mutabakat Hükümeti dosyası da bunun 
içerisinde, hani burada Milli Mutabakat Hükümeti konusu geçtiği için söylüyorum. Bunların 
tamamı, 80 tanesi dosya kaydı Office 2007 versiyonu ile kaydedilmiş. Office 2007 versiyonu 
kendi özelliklerini bu dosyanın içerisine atmış. Bunu meta data bilgilerinden yani daha doğrusu 
TÜBİTAK’ın izlediği, incelediği mantıktaki bilgilerden bulamazsınız. Farklı bir meta data bilgisi 
inceleme şeyi de gözünüzde gözüküyor. Çok net olarak gözüküyor. Bunu da ayrıca paylaşmak 
istedim. Bunun diğer detaylarını da biran evvel CD’ler ve hatta daha doğrusu benim bu 
anlatacaklarımı izleyecek herhangi bir bilirkişi, her hangi bir Office programları üzerinde ihtisas 
yapmış bilirkişi gelsin yeter.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
Sanık Abdurrahman Başbuğ: “Ki bu eğer gelirse bu dosya da tamamen biteceği 

kanaatindeyim.” 
 Mahkeme Başkanı: “Peki. Evet Mehmet Örgen müdafii İhsan Nuri Tezel’in araştırılmasını 
istediği konularla ilgili dilekçe ve ekleri var. Avukat Mahir Işıkay müvekkilleri Hüseyin Özçoban, 
Hakan Sargın, Kahraman Dikmen, Yusuf Kelleli, Ali Demir, Aziz Yılmaz, Murat Özçelik, Ali Rıza 
Sözen için tahliye talepli dilekçeler sundu. Yine Gürsel Çaypınar müdafii Avukat Alp Çakmut, 



 

 

Ender Kahya müdafii olarak da tahliye talepli dilekçeler sundu. Hüseyin Çınar tahliye talepli 
dilekçe sundu. Askeri Cezaevinden gönderilenlerle ilgili bir yazı ve ekinde Maltepe Cezaevinden 
gelmeyen 2 tutuklunun mazeret dilekçeleri. Recep Rıfkı Durusoy’un tahliye talepli dilekçesi, 
Servet Bilgin’in tahliye talepli dilekçesi ve ekleri, Haluk Baybaş’ın tahliye talepli dilekçesi, yine 
Murat Özçelik’in tahliye talepli dilekçesi, Erhan Kubat’ın tahliye talepli dilekçesi, Hasan Hakan 
Dereli’nin tahliye talepli dilekçesi, Yüksel Gürcan’ın tahliye talepli dilekçesi Mahkememize 
ulaşmıştır. Bugünkü duruşma işlemlerimiz burada 17:40 itibari ile bitiyor. Duruşmaya 08.03.2012 
günü saat 09:30 da devam edilecektir. 06.03.2012 
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