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T.C.

iSTANBUL

10. AGIR CEZA MAHKEMESi
( CMK 250 MADDESi iLE YETKILi )

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

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

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

CMK'nm 147/1-h ve 219/1 maddeleri gereginee sesli ve goruntulu kaylt yapllmak sureti ile

08.03.2012 gunu saat 09.45 itibariyle aelldl. Cumhuriyet Savelsl HOseyin Kaplan hazlr.

Mahkeme Ba�kam: "Tutuklu samklardan Halit Nejat AkgOner, Hakan Akkoe, Kadri Sonay

Akpolat, Muharrem Nuri Alaeah, Murat Atae, Erdine Atik, Turgut Atman, Bilgin Balanh, Kubilay

Baloglu, Abdurrahman Ba�bug, Servet Bilgin, Cemal Candan, Mehmet Cem Caglar, Cem Aziz

Cakmak, Levent Cehreli, Hakan Ismail Celikean, Ali Semih Cetin, HOseyin Cinar, Kahraman

Dikmen, Tayfun Duman, Mehmet Eidem, Celal Kerem Eren, Yalem Ergul, Mehmet Erkorkmaz,

Yunus Nadi Erkut, Burhan Gogee, Orkun Gokalp, Mehmet Erdem, Levent Gorgee, Soydan

GorgOIO, Bulent GOneal, Beheet Alper GOney, Ender GOngor, Meftun Hlraea, Mehmet Fatih

IIgar, Erean Irenein, Dursun Tolga Kaplama, Zafer Karata�, Beyazlt Karata�, Barboros Kasar,

GOrbOz Kaya, Yusuf Kelleli, Klvane Klrmael, Mustafa Koe, Cengiz KoylU, Erhan Kubat,

SOleyman Namlk Kur�uneu, Hasan Nurgoren, Mehmet Orgen, Mustafa Korkut Ozarslan, Murat

Ozeelik, Mustafa Erhan Pamuk, Huseyin Polatsoy, Murat Saka, Dora Sungunay, Ismail Taylan,

Huseyin Topuz, Ali TOrk�en, Onur Uluoeak, Nedim Ulusan, Ahmet Zeki Oeok, Ayhan Ostba�,

Kemalettin Yakar, Fatih Ulue Yegin, Fahri Can Ylldlnm, Sim Yllmaz, Aziz Yllmaz, �afak YOrekli,

Levent Kerim U.;:a, Derya On, Erhan �ensoy, Sami Yuksel, Mehmet Cenk Okyay, Ahmet

KOeuk�ahin, Emin KueOkklhe, Hakan Sargm, Mehmet Fikri Karadag dl�mdakiler ham."

Tutuksuz sanlklardan; Abdulkadir Eryllmaz, Reeep Yavuz hazlr.

Samk mudafilerinden; Sanlklar Halil Helvaeloglu, Ihsan Balabanh, Bekir Memi�, Hakan

Akkoe, Mustafa Onsel, Hanifi YlldJrlm, Yuksel Gurean, Ikrami Ozturan, IIkay Nerat, Zafer

Karata�, Refik Hakan Tufan, Orkun Gokalp, Ismet KI�la, Cemal Candan, Can Bolat, Sami

Yuksel, Hakan Ihea ve yetki belgesine istinaden Fuat Pakdil, Yurdaer Olean, Halil YlldlZ mOdafii

Av. Ramazan Bulut. Aym sanlklar mudafii Av. Ziya Kara.

Samklar . Dogan, Suha Tanyeri, Kadir Sagdle, Mehmet Fatih Ilg�usan,

Hakan Buy", rsun Cicek, Ahmet Zeki Oeok, Ahmet Bertan NogaylSlf69lu, Abdullah\Can

Erenogh.j, met Koray Erya�a mudafii Av. HOseyin Ersoz.

a Iklar GUr.b.UZ Kaya, Hasan Fehmi Canan, Abdullah Dalay, �ehmet Kaya Varol, H�mdi
'a an FatittlWc;Ok, Soydan Gorgulu, Erhan Kuraner, Cun,eyt Sankaya, Suha Civah ve
og �Li mOdafii Av. Ahmet Koe.
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Bir klslm sanlklar mlidafii Av. Ahmet Koy: "Saym Ba�kan mlivekkil Hamdi Poyraz'm Harp

Akademileri Komutanligmda yali�tlgl bir slra iyerisinde kendisine bilgisayar tahsis edilmedigine

dair yazlyl sunuyorum. Birde mlivekkil Glirbliz Kaya'n1n Gata'da ameliyat olup istirahat aldlgma

dair raporu Mahkemeye sunuyorum.

Sanlklar Turgut Atman, Beyazlt Karata�, Nedim Glingor Kuruba�, Ismail Ta�, Mustafa

Erhan Pamuk, Mehmet Eidem, Blilent Glinyal, Mehmet Erkorkmaz, Ahmet Erdem, Korcan

Pulatsli, Ziya Gliler, Rldvan Ulugliler, Cenk Hatunoglu, Hliseyin Cmar, Mustafa Haluk Bayba�,

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

Bir klSlm sanlklar mlidafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Efendim bu yoklama slrasmda Mehmet

Eidem yok olanlar iyinde 2 kere okundu gibi bir durum oldu."

Mahkeme Ba�kanl: "Dlizelttim sonra."

Bir klslm sanlklar mlidafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Erdem 0 Ahmet Erdem yalnlz."

Mahkeme Ba�kanl: "Oraya Mehmet evet."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Oraya sanlnm."

Mahkeme Ba�kanl: "Birisi hakim, birisi tuggeneral."

Bir klslm sanlklar mlidafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Evet 0 Ahmet Erdem."

Mahkeme Ba�kanl: "Soy isimler Erdem, Eidem ama isimi."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Sizde Mehmet Erdem diye okundu

oraya belki ogle yazllml�tl."

Mahkeme Ba�kanl: "Ama Mehmet yazml�lar. Sonra toparlayamadlk."

Bir klslm sanlklar mlidafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Ahmet Erdem 0."

Mahkeme Ba�kanl: "Dogru, dogru Ahmet Erdem."

Sanlklar 1;lenol Bliylikyaklr, Slileyman Namlk Kur�uncu, Necdet Tunysozen, Ayhan

Glimli�, Namlk Seviny, Yusuf Volkan Ylicel, Atilla Ozier, Cetin Can, Kubilay Baloglu, Mustafa

IIhan, Yalyln Erglil, Osman Ba�lbOylik, Rasim Arslan ve Hliseyin Dilaver mlidafii Av. Ozen Kaya.

Sanlklar Ali Semih Cetin, Barbaras Bliyliksagnak, Bora Serdar, Cem Aziz Cakmak, Cem

Glirdeniz, Ercan Irenyin, Faruk Dogan, Fatih Uluy Yegin, Hasan Glilkaya, KIVany Klrmacl,
Mustafa Yuvany, Soner Polat, Taner Glil, Utku Arslan mlidafii Av. 1;lule Nazlioglu Erol.

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

Sanlklar Derya Glinergin ve diger bir klslm sanlklar mlidafii Av. Kemal Yener Sarayoglu.

Sanlk Omer Faruk Aga Yarman mlidafii Av. Mehmet Oral.

Sanlk Omer Faruk Aga Yarman mlidafii Av. Glilcan Ba�ak.

Sanlk Taylan Caklr mlidafii Av. Hasan Adil Atabay.

Sanlk Davut Ismet Cmkl mlidafii Av. Hliseyin Fatih Demir.

Sanlklar Deniz Cora, Omit Metin, Abdullah Gavremoglu, Meftun Hlraca, Hasan Basri

Asian, Ahmet Tlirkmen mlidafii Av. Cemil Can Akdogan.

Sanlklar Llittli Sancar, Taner Balkl�, Mustafa Karasabun yetki belgesine istinaden 1;llikrli

Sanl�lk mlidafii Av. Yakup Akyliz.

Sanlk Blilent Tunyay mlidafii Av. Cengiz Erdogan.

Sanlk Blilent Tunyay mlidafii Av. Cengiz Erdogan: "Saym Ba�kan biz yazlli tahliye ve

diger taleplerimize ili�kin dilekyemizi de sunuyoruz.

Sanlklar Timuyin Eraslan ve yetki belgesine istinaden Ertan Karagozlli, Arif Blylkli, Ahmet

Cetin, Rifat Gliryam, Embiya 1;len mlidafii Av. Ugur Sayaner.

san�kl'" 15�� Gonlilda�, Mehmet Yoleri, Faruk Oktay Memioglu mlidafii

Sabri Glirso�.�

Sa. iu Veli Murat Tulga, Burhan Gogce, Fatih Altun, Nihat OZkan, Mustafa Er�al

lan, Sim Yllrnaz, Gokhan Ciloglu, Ahmet Yanaral ve Ihsan eevik mlidafii Av. Klirslad
------
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Sanlklar Ayhan Ta�, Nejat Bek, Salim Erkal Bekta�, Nurettin 1�lk, Memi� YOksel Yali;:ln,

Hasan Nurgoren, Beh�et Alper GOney, YOksel Gamslz ve Osman Fevzi GOne� mOdafii Av. IIkay

Sezer.

Samklar Namlk Ko� ve Bahtiyar Ersay mOdafii Av. Erhan Tokath.

Samk Mehmet Otuzbiroglu mOdafii Av. Omer Bayraktar.

Samklar Ibrahim Koray Ozyurt, Tayfun Duman, Dora Sungunay, Ali TOrk�en, Muharrem

Nuri Alacah, $afak YOrekli ve Bilgin Balanh mOdafii Av. Ibrahim $ahinkaya.

Samk Halit Nejat AkgOner mOdafii Av. Refik Ali U�arcl.

Sanlk Kubilay Akta� mOdafii Av. MOge Bozok.

Sanlklar Halil Kalkanll, Emin KO�Okklh� mOdafii Av. Deniz Cil.

Samklar Recai Elmaz, Ahmet Topdagl ve Ya�ar Dilmen mOdafii Av. Rabia Didem Yazlcl.

Bir klslm samklar mOdafii Av. Rabia Didem Yazlcl: "SaYIn Ba�kan tutuklu mOvekkilierimle

ilgili Recai Elmaz ve Ahmet Topdagl tahliye taleplerini i�eren dilek�emi sundum."

Samk Emin Hakan Ozbek mOdafii Av. Omit Kara�avu�.

Samk Mehmet Alper $engezer mOdafii Av. Haldun Kepez.

Samk Erdem Caner Bener mOdafii Av. Abdullah Alp Arslankurt.

Samk Suat Aytln, Izzet Ocak mOdafii Av. Muammer KO�Ok.

.., Mahkeme Ba�kam: "Hazlrlar a�lk duru�maya ba�landl. Evet, Be�ikta�'taki Mahkeme

Kalemine blrakllan ve gelen yazl cevaplanm okuyorum. Avukat Yahya Ko�, Mustafa Cah� ve

Yusuf Ziya Toker mOdafii olarak tahliye istemli 05.03.2012 tarihli dilek�ler sunmu�. Vine Dursun

Ci�ek duru�mada uygulanan usule ilgileri i�ren bir dilek�e verdi. Dogan Temel tahliye talepli bir

dilek� verdi. Digerlerini okuyamadlm onlan okudugumda soyleyecegim. Vine 11. Aglr Ceza

Mahkemesinin 05.03.2012 tarih, 2012/104 degi�ik i� saylh karan Mahkememize dOn ula�tl.

Samklar ve mOdafilerinin 20.01.2012 ve 15.02.2012 tarihli tutukluluk hallerinin devamlna ve

samk Ahmet Gokhan Rahduvan hakklnda yakalama emri �Ikartllmasl yonOndeki karann

kaldlnlmaslna yonelik talebin reddine oy birligi ile karar verilmi� diyor. Bunlann bir klsml postada

kalmalar sebebi ile 20.01.2012 tarihli taleplerin birka� tanesi bu karara kalml� digerleri

15.02.2012 tarihli karara yonelik itirazlann reddine dair. Bu 1 nolu TDK, 1 nolu ve 10 nolu

CD'lerin imajlanm verememi�tik. Onlan bugOn �Ikarttlrlyoruz. Elde imajlar var, imajlann

kopyaslm allp size muhtemelen ak�am ya da yann sabah almamz i�in bilginize a�llacak. 12.

Aglr Ceza Mahkemesinin Omit Metin'in ifade ornegi istenmi�ti 0 gelmi�. Askeri Yargltay

Cumhuriyet Ba�savclhglnln 28 $ubat 2012 tarih, 2012/457 saylh yazlsl ve ekindeki belgeleri

Mahkememize gonderildi. Evet Ahmet Zeki O�ok mOdafileri Celal Olgen ve HOseyin Ersoz'On

"""" Askeri Yargltay Cumhuriyet Ba�savclhglna gorev uyu�mazhgl �Ikartllmasl i�in yaptlklan Kartal

Cumhuriyet Ba�savclhgl kanah ile yaptlklan 13.02.2012 tarihli talebin geregi i�in Mahkememize

bilgi i�in Hakim ve Savcl Hakimler ve Savcllar YOksek Kuruluna gonderilmesine i1i�kin yazl ve

ekleri Mahkememize gelmi�tir. Ergin Saygun hakklnda Adli Tip Kurumunun raporu dOn UYAP

ortamlndan ahndl. 1 $ubat 2012 tarih 1143 Karar saylh raporun sonu� klsmlnda tabi diger �eyler

bbbi a�lklamalarda bulunmu�lar 12 sayfa kadar. 10 sayfa pardon sonu�ta �oyle diyor; Fethi oglu

1946 dogumlu, Ergin Saygun'un mevcut bulgulan ile hastanede yatarak tedavi gormesini

gerektirir bir hastahglmn tespit edilemedigi, diyeti, tedavisi ve poliklinik kontrollerinin saglanarak

cezaevi �artlannda infazlna devam edilebilecegi durumunda degi�iklik olmasl halin . en

degerlendirme yapllabilecegi oybirligi ile motalaa olunur diyor. Raporun ger�apllmasl i 'n
mercilere go . ek. Evet, ses kayltlanm dinlemeye devam ediyoruz.ftOson Sah gOnO ya i

06.03.201 Ii duru�mada 5. kasetin A yOzOnO dinliyorduk. 1. sa;rt 1 dakika 30. saniye e

kalml� i radan devam ediyoruz. Evet, Ihsan Balabanh ile ilgili '

/S on sozalmadan konu�uldu, anla�llamadl.

�. �{
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Mahkeme Ba�kanl: "Okuduk, okudum evet. 1 saat, 1 dakika, 30 saniye. 5. kaset. Tam

sayfa yap. 5'den ba�latalim biraz daha geri ai, biraz geri ai, 1 saat 5. dakikada, 1 saat 1.

dakikaya al. 1 :01 :30 olaeak."

Sanlk getin Dogan: "1 Saat, 1 dakika, 33 saniyeden ba�liyor efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam ba�latm."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 5 nolu kasetin dinletilmesine

ba,landl.

Mahkeme Ba�kanl: "Evet Metin Yavuz Yah,m oldugu anla�lliyor bu X33 olarak ge�en

�ahsm degil mi? Dogru."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarmdan 5 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Sanlk getin Dogan: "14B."

Mahkeme Ba�kanl: "Ba�a gel slflra bitti mi burasl? Bir dakika bitmedi daha devam ediyor.

1 :33'e kadar devam edecek. Az ileri al tamam."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 5 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "O'a al."

-- Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 5 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

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

Mahkeme Ba�kanl: "Soru imkanl vereeegiz biz size."

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

Mahkeme Ba�kanl: "Keselim az. Buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ramazan Bulut: "Efendim deminki ses kaydl malumlannlz

Ozerine 6. Motorlu Piyade Alay Komutanl Be�ler GOzel'e aitti. Bu beyanlar iddianamenin 1.

iddianamenin 171. sayfasma 1 kez 253'te 4 kez, 257'de 1 kez, 289'da 1 kez olmak Ozere 7 kez

ge�mektedir. 2. iddianamede sayfa 49'da 1 kez. 3. iddianamede sayfa 38,97, 103 ve 116 da

olmak Ozere 4 kez geymekte aneak ilgili �ahls hakkmda kovu�turmaya yer olmadlgma dair karar

verilmi�tir. Aneak aynl alayda tabur komutanl olan mOvekkilim Ikrami Ozturan tutuklu sanlk

olarak bu dava da yargllanmaktadlr. Bunlann kayda geymesini belirtmek istedim. Te�ekkOr

ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Devam edelim."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 5 nolu kasetin dinletilmesine

__ devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "Bu Engin Alan mlydl bu? Sizdiniz degil mi? Devam edelim."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarmdan 5 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "Evet 7. kasete �imdi 7. Burada bir kesiklik olu�mu�. 0 ses kaseti (Bir

kelime anla�llamadl) degil herhalde. 6. kaset deprem ile ilgili. iyerigi zaten bu seminer ile ilgili

olmadlgl aylkya anla�lliyor. Burada X-38 olarak geyen Mustafa 9all� degil mi sizsiniz?

Sesinizden de tanlyoruz. Tabi bunun bir oneesi var. Orasl elde degil. Yanmdan ba�liyor sizin

konu�manlz degil mi?"

Sanlk Mustafa 9ali�: "(Mikrofona konu�ulmadlgl iyin anla�llamadl)."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamaml yok bir noktadan ba�liyor."

Sanl� get�gan: "Yani bu aradaki 6. kasetin son bolOmO. Ya burada yOiCI az bir
pardon 5.�yok az bir bolOmO yok. 90nkO son saniyede kasetin n boIOmOnde."

erne Ba�kanl: "Ba�latalim. 7. kaset A yOzOnden de m ediyoruz. Burada X-38

���nkonu�an ki�i Mustafa 9ali�."

" V=(, \"" · ""---- · 4
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Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlaflndan 7 nolu kasetin dinletilmesine

ba$landl.

Samk izzet Dcak; "SaYIn Ba$kamm bir aylklama yapmak istiyorum. Burada bir iki

aylklama yapmak istiyorum efendim. $imdi 2 MaYls'ta burada yaptlglm savunmada $unu sizlere

ifade etmi$tim hatlrlayacakslnlz. TOrk Silahh Kuvvetlerinde Istihbarat Birimlerinin gorevleri olarak

dO$man, hava ve arazi ile ilgili konulan takip ettiklerini soylemi$tim. Devamlnda da Kendi

birliklerine yonelik istihbarata kar$1 koyma ve gOvenlik konulanm takip ettiklerini soylemi$tim

hatlrlayacakslnlz. $imdi demin takdimlerde gordOnOz. Ikinci ve 5. Kolordular dO$manla ilgili

hususlan slraladllar, arz ettiler. $imdi burada bir harekat bolgesi hava bolOmO var. 2. gOnkO

efendim, cereyan tarzl plamnln 2. gOnO yani 6 Mart 2003, sabahleyin saat 09-10 saatleri

araslnda 30 dakika sOre ile harekat bolgesi etlidOnOn arzl ay parantez iy tehdit hariy istihbarat

ba$kanhgl, 0 bolOm geyildi, atlandl herhalde zaman darhgl nedeniyle dolaylsl i1e 0 bolOmO

goremediniz. $imdi tekrarhyorum bakln dO$man, hava ve arazi. Hava ve arazi bOlOmleri bu $imdi

ifade ettigim 30 dakikahk periyotta harekat bOlgesi iyinde arz edilen hususlar. Bunu nereden

aldlm efendim, 32. klasor sayfa 405'te bu kaYlth dosya muhteviyatlnda. $imdi diger konu ile i1gili

hususlan soylOyorum efendim. DO$manla ilgili hususlan takip ettigimi soyledim. Peki demin

kolordulanmlzln, tugaylanmlzln arz ettikleri Kendi bolgelerinde ylklcl, bolOcO, irticai unsurlar ile

ilgili rakamlar nereden ylktl diye SayIn Savclm ya da sizler sorabilirsiniz hakhslnlz da, efendim

bunlan biz bOtlinOyle, biz bOtlinOyle tekrar arz ediyorum. Ben hem Agn'da Mekanize Tugay

Komutam hem Mara$'ta Zlrhhl Tugay Komutanl, hem Silopi'de Zlrhll Tugay komutanhgl bilahare

Afyon'da Tugay Komutanhgl yaptlm. Her ay Valilerle beraber Cumhuriyet Ba$savcllanmlzln

katlhml, iI Jandarma Komutam ve II Emniyet MOdOrlerinin katlhml ile beraber hatta 2 bolOm bazl

bolUmlerinde de 0 ilin Kaymakamlanmn da katlldlgl iI koordinasyon toplantllan yaplhr."

Soz almadan konu$uldu anla$llamadl.

Santk Izzet Dcak; "Mit temsilcisi dogru, soyledim Cumhuriyet Ba$savclhglnl soyledim. Bu

toplantllarda bunlar hep gOndeme gelir ve bu 6000, 250 ki$i, 300 ki$i, 500 ki$i gibi rakamlar

bOtlinO ile birliklerimiz taraflndan bu yapllan koordinasyon toplantllannda Polisten allnan

rakamlardlr. Dolaylsl ile bugOne Kadar gordOgOnOz yansldaki rakamlann tamaml bu

kapsamdadlr. Efendim bu rakamlar dogru mu? $Ophesiz dogru degil, $Ophesiz dogru degil.

Bunlan i1ye bazlnda, iI bazlnda tek tek saYlp tespit etmek ve slnlflandlrmak mOmkOn mO? Degil

$Ophesiz. Bunlar da Polisimizin tahminleri efendim. Buradaki kullamlan bUlOn rakamlar bu

tahmini ve Polisten allnan rakamlardlr. Bizim yar$lda, pazarda, sahada askeri birlikler olarak

istihbarat toplama gibi gorevimiz yoktur. Bunu ozellikle vurgulamak istiyorum. Tabi Polisten bu

bilgiler allnlrken MIT'ten de istifade ettigimiz dogru, sagdan soldan sesler duyuyorum tabi

hatlrhyorum ben de. Ama tekrar soylOyorum bu her ay il emniyet koordinasyon toplantllan

yaplhr. Vali, Garnizon Komutam, Cumhuriyet Ba$savclsl, MIT MOdOrO, Bolge Ba$kam, II

Jandarma Komutam ve II Emniyet MOdOrleri katlhr buna. Dnlann Istihbarat Birimleri zaten her

defaslnda, her toplantlda takdim yaptllar. Bu konuyu aylkladlktan sonra efendim bir ba$ka

hususu da dile getirmek istiyorum. hassasiyetimize kulak verin, empati yapl ve bizleri dinleyin.

Zaman zaman buradan kalklyorum ben sizlere 18 ay oldu diyorum, 17 ay oldu. Evet oldu, oldu

efendim. Geyen gOn yine bir televizyonda efendim 2003'te yapllan seminer incelendiginde dl$

tehditle, dO$manla ilgili kelime konu$ulmadlglm soyleyecek Kadar izan ve insaftan. izan

ve insaftan yoksun ahlakslz desem de kusura bakmayln diyorum ahlakslz v�6bil tarzda er
ak$am kanal kanal/9 $IP Silahh Kuvvetlere ve bize nefretini kusanlan iz' oruz. Tekrarhyo m

Silahh K etl e bizlere olan nefretlerini kusuyoruz. Dogrusu Kadar dO$mamm Zln

oldugunu . /1:l0$Onmezdik. Vatanln muhtelif yerlerinde sldkl sada tla hizmet eden bur aki
insapJap hj9piri buna'!1uhatapolmamahydl, yazlklar olsun."

�a$Kam: "Peki."
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Sanlk Izzet Ocak: "Ve bu gazetecilerin hic;:biri bakln 17-18 ay oldu bizim tutuklandlglmlza

ilk gruptaylm ben efendim. Duru�malar ba�ladlgl da 12,5-13 ay oldu. 0 gazetecilerden, 0 sozOm

ona sahibinin sesi, tekrarhyorum sahibinin sesi, gorevini Ostlenen, besleme, belli odaklar

taraflndan desteklenen ki�ilerin hic;:birini bu salonda, basin bollimOnde gormedik. Bir gOn

gelselerdi burada, bir gOn gelselerdi �u yansllan ve bizim anlatlmlanmlzl dinleselerdi. Bu c;:oktan

biterdi ve son bir aC;:lklama yaplyorum ondan sonra konuya gec;:elim efendim kusura bakmayln. 2

Mayls gOnkO savunmamda �unu arz etmi�tim sizlere hatlrlayacakslnlz. Bu davanln ne kadar

mesnetsiz oldugunu tutuksuz oldugumuz donemde arka tarafta c;:ay ikram eden mahkumlann da

anladlglnl arz etmi�tim hatlrlayacakslnlz. $imdi oyle bir hale geldi ki bu davanln ne kadar bo�,

gereksiz ama bizlerin magdur edildigini herhalde 10 ya�lndaki bir c;:ocugu �uraya koysaydlk bu

gOne kadar c;:oktan anlaml� olurdu efendim, te�ekkOr ediyorum. $imdi buradaki aC;:lklamamln

devamlnda gene 6 Mart 4. slrada 10.40-11 saatleri araslnda 20 dakika sOre i1e D Kolordusunun

muhtemel tertiplenme tarzl ve dO�man imkan kabiliyetlerinin degerlendirilmesini sizlere arz

edecegim ve bu faaliyet bOylesine devam ediyor efendim."

Mahkeme Ba�kanl: " Peki."

Sanlk Izzet Ocak: "Te�ekkOr ederim sagolun."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi bir dakika ba�latahm."

Sanlk Cetin Dogan: "(Birkac;: kelime anla�llamadl.)burada var ama bilmiyorum tekrar

koyaylm ml?"

Mahkeme Ba�kanl: " DI� tehditle ilgili degil miT

Sanlk Cetin Dogan: "Efendim."

Mahkeme Ba�kanl: " DI� tehditle ilgili degil miT

Sanlk Izzet Ocak: "Efendim ben onu telafi etmeye c;:ah�acaglm sizinkilerden sonra

veriyorum ben �imdi arkada�a, arkada�lm bakar mlSlnlZ �una? Bir de bu metinden takip

edebilmeniz ic;:in Mehmet Bey bakln 0 konu�ma c;:ozOmO orada sag taraflnda da yansl

numaralan var. Yansl 331-332 diye oyle geriye alma durumunda kalacakslnlz c;:OnkO ben

tutuklanmadan once bunIan hazlrlaml�tlm. Toplam yansl Ozerinden gordOnOz mO konu�ma

metnini? Evet."

Sanlk Cetin Dogan: " Evvela benim verdigimi kullanacakslnlz. (mikrofona konu�ulmadlgl

ic;:in anla�lImadl)"

Mahkeme Ba�kanl: " Bu klsml gec;:elim, biz once normal CD'nin akl�lnl bir gorelim ondan

sonra, buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ziya Kara: "$imdi biraz onceki ses kaydlnln dinlenmesi

slraslnda Yunanistan'ln tertiplenmesi belirtilirken bazl birlik isimleri kullanlldl. Tabi burada en

yetkili ki�i olarak Sayln Cetin Dogan olduguna gore ben kendisine bir hususu sormak istiyorum.

Bu birlik isimleri gerc;:ek midir, gerc;:ek birlik isimleri i1e mi orada soylendiT

Sanlk Cetin Dogan: "Evet, birlik isimleri gerc;:ektir."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ziya Kara: "$imdi bakln gerc;:ekmi�, bu yargllama boyunca

gerek Iddia Makaml, gerekse SayIn Hakimler olarak sizler defalarca �unu dile getirdiniz; jenerik

planlarda, jenerik senaryolarda dOzeltiyorum. Plan seminerinde konu�ulan jenerik senaryolarda

gerc;:ek isim kullanllmaz. Gerc;:ek isim kullanlldlglna gore bu bir darbe provasldlr �eklinde bir

yoruma gidecek �ekilde sorular soruldu. E �imdi burada Yunanistan ile ilgili gerc;:ek birlik

isimlerinin konu�ulmu� olmasln nasll yorumlayacaglz? Yani demek ki ortada�var, ya

gerc;:ek i:liml. kull�ilir ve.ya kullanllmaz ama komutanln direktifi dOQJ:trlfUsunda kulfS{'lIlml�
burada."/

S Cetin Dogan:..-"Evet."

.sanlklar mOdafii Av. Ziya Kara: "Bundan hareket
Hair. Bu husus belirtmek istedim."
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Sanlk <;:etin Dogan: "Saym Bai?kan plan seminerinde gerc;ek isimler kullanlhr yani plan

seminerinde. Plan tatbikatlannda, harp oyunlannda boyle olmaz. Plan seminerinde jenerik

senaryo, hayali yani gunluk senaryo degildir. Olabilecegi varsayllan bir senaryodur. $imdi

burada onemli olan dUi?man taraflyla ilgili yani d1i?a yonelik olan tehditte gerc;ek yerleri kullanlnz.

ic;e yonelik de arazimiz, ic;e yonelik de arazimiz nedir? Bir PKK, KADEK ve irticai ayaklanma var.

Burada da planlan guncellei?tirmeyiz ama burada da problem sahalannl biliriz. Ve problem

sahalannda gee;:en isimler vardlr. Bunlar da bize Polis tarafmdan, Emniyet tarafmdan, MIT

tarafmdan ii?te arz edilen toplantllarda verilir. Bu plan semineri gerc;ek baz'a oturtulur. Eksik,

noksan neyse. Hangi yollar kullanllacak, bolgeye bir slklyonetim ilanlnda hangi yerler toplumsal

olaylarda neresi basttrllacak, hangi olaylar meydana gelecek, bu gelmesi muhtemel olaylarda

bai?rolu kimler oynayacak elimizdeki istihbarata gore bu isimler kullanllabilir. Fakat biz planlar

yaptlglmlz ie;:in burada bir plan hazlrlamlyoruz. Planlar yaptlglmlz ie;:in, planlarda gerc;ek isimler

kesinlikle ie;: tarafta, slklyonetim planlannda olmaz, bunu seminer esnasmda da eger dikkat

edi1mii?se soylemii?imdir. <;:unkO planlar G gune S saatinde uygulanmak uzere verecegi ie;:in 0

personel orada mldlr, degil midir aynen �eye benzer, Polisin, Mimiroglu'nun 12 ya�mdayken

Edirne'de yai?ayan bir adam, tutuklanml� bir adaml listesine aim Ii? hie;: guncellei?tirmemi�

Mimiroglu 40 ya�ma geldigi zaman, bolgeye gittigi zaman bu Iiste hazlrlandl diyor, halbuki 0

listen in 1971-72 yillannda bolgede tutuklanmli? bir adamm i?eyi oldugunu ve bundan ilgili avukat

arkadai?m konui?tugunu, ba�mdan gee;:enleri buraya anlattlglnl hep beraber biliyoruz. Yani bunu

belgelerin, bilgilerin oldugu yerlere adli bilgilerin oldugu yerler Polistir, Emniyettir arz ederim."

Mahkeme Bai?kanl: " Peki bu normal kendi kasetinizi bir dinleyelim. Bir dakika diye

bai?ladlk 15 dakikaya gitti. Buyurun."

Sanlk Ayhan Tai?: "Ozur diliyorum zaman zaman sizleri askeri ae;:ldan bilgilendirmek

isterim. Bunu da yaptlm bu 1 yllhk sure ie;:erisinde. 2 tane G2 Mustafa <;:ah� yani istihbarat

subayl ve Emin Kue;:ukklhe;:, Ahmet Kue;:uki?ahin'in takdimlerinde belki gozOnOzden kae;:m1i?tlr

i?oyle bir ifade de bulundu Mustafa <;:ah� dedi ki; Yunan Kara Kuvvetlerinin hassas ve zaylf tarafl

bu kuvvetlerin gerisinde Turk azmhglnln, Turk nOfusunun bulunmasl nedeni ile geri bolgeleri

hassas durumdadlr dedi. Muhtemelen 0 0 Kolordusu veya Yunan Kara Kuvvetleri de 0 bolgede

bir seminer e;:ahi?masl yapsalar i?u planla ilgili, onlar da geri bolgelerindeki ie;: tehdidi

oynayacaklardlr ve oynamli?lardlr ve oynuyorlardlr. <;:Onku onlann da geri bolgelerinde kendi

nizami harekatml menfi yonde etkileyebilecek bir potansiyel ie;: tehdit var. Bu biitun dOnyanm

ordulannda vardlr. Eger onlar da oynadllarsa Yah hallerine, eger onlar da darbeden

yargllanlyorlarsa onlann adma uzulurum. Bunu lutten boyle gorOnOz. ii?te biraz onceye kadar

kendi ie;: tehdidimizi buyuk bir metropolde olacak ie;: tehdidi konui?tuk, i?imdi de nizami

harekatlmlzl konu�uyoruz. LOtten, IOtten bu noktayl nazan hie;: kae;:lrmaylnlz, te�ekkOr ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: " Bu A yOzunu bitirelim kasetin lutten i?ey yapmayahm. Devam

edelim, 0 sizin verdiginiz konuda ilave bir i?ey varsa onu konui?uruz."

Sanlk <;:etin Dogan: "20. kaseti ae;:ln, 20'yi ae;:m."

Mahkeme Bai?kanl: " Biz normal CD'ye devam edelim."

Sanlk <;:etin Dogan: "Yansl var."

Mahkeme Bai?kanl: "YanslYI ae;:smlar, tamam"

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 7 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Sanlk Izzet Ocak: "(Birkae;: kelime anlai?llamadl) Bai?kanlm (Birkae;: kelime

yansl ile uy y. im demin verdigim bir CD var. 2 MaYls'ta da onU�nmli?tlm.
koyarsak ko a iyi anlai?lhr."

M eme Ba�kanl: "Tamamen bunu da kapslyor mu?"

zzet Ogak-;"Kapslyor tabi ve yanlannl ben i�aretledim,

slo.-deVcim edebilir. Ben de yardimci olurum."
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Mahkeme Ba�kanl: " DI� tehdide yonelik konu�uyoruz. yOk onemli degil yani dl� tehdide

yonelik konu�uyorsunuz 0 yOzden gee;:elim yani tereddot olursa doneriz, buradan bir bakahm,

yansllan buradan goruyoruz."

Sanlk Izzet Ocak: "Anladlm efendim herkesin kafaslna yerle�mesini arzu ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani konu dl� tehdit, dl� tehditle ilgili."

Sanlk Izzet Ocak: "Efendim anlatllanln goze yansimasl ba�ka bir �ey degil."

Mahkeme Ba�kanl: " Buradakiler yeterli olur dive dO�OnOyoruz. Buradan bir devam."

Sanlk Izzet Ocak: "Ama soylenenle gosterilen araslnda uyum yok efendim."

Mahkeme Ba�kanl: " Gorelim yani bir tereddOt olursa doneriz devam edelim, yanslyl da

a9."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarlndan 7 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: " Burada kalahm. Ogle arasl veriyoruz. 46. dakikadan ba�layacaglz."

Duru,maya ogle arasl verildi.

Duru,maya kaldlgl verden devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "Saat 13:47 itibari ile bugOnkO duru�manln ogleden sonraki bolOmOne

ba�hyoruz. Sabahki isim tespitlerinden soma bir klslm sanlklar mOdafileri Avukatlar GOnizi

... Dizdar, Selim Yavuz, Hatice OzgOn Duman, Refik Ali Ue;:arcl, Erhan ErgOn, Andae;: Pakdil, Deniz

yil, Ozde� $ehirlioglu yelik, Mahir 1�lkay ile tutuklu sanlklardan Mehmet Fikri Karadag, tutuksuz

sanlklardan Musa Fanz'ln duru�maya katlldlklan bildirildi. Vine Avukat Alp yakmut da

duru�maya katllml�. Evet 7. kasetin B yOzO ile devam ediyoruz. Ba�lat."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarlndan 7 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "$OkrO Sarll�lk burada X45 olarak konu�an."

Sanlk $OkrO Sarll�lk: "Ba�kanlm planlar ile ilgili aynntlh durumu zaten izliyorsunuz.

Yalnlz bir konuya ae;:lkhk getirmek istiyorum burada. Gerek Savclilk sorgulamalannda gerekse ilk

vermi� oldugumuz on savunmalar esnaslnda zatlaliniz vine burada degillerdi. Bir vefatlnlz

nedeni ile yaklnlnlzdan aynlml�tlnlz. Sayln Peksak'in bu kapah gorevler ile ilgill konularda

sorulan olmu�tu. Oldugu kadar kendisine ae;:lklama ihtiyaci duymu�tuk. Burada bunlar

gozukOyor, tek tek 11 madde halinde, yansllarda da tek tek okundu. Tabi askeri statu ie;:erisinde,

literatOr ic;:erisinde kapah gorevlerin ne oldugu bilinmedigi ie;:in farkh taraflara e;:ekilmek istenmi�ti.

Diger arkada�lara da bunlar sorulmu�tu. Burada bunun aynntllannl sizlerin onOnOze sergiledik

ve bunun da ne oldugu ortaya e;:lkml� oldu birincisi bu. Ikinci ie;: gOvenlige yonelik yapml�

... oldugumuz ve buraya aYlrdlglmlz kuwetlerin dl�lndaki kuwetlerle nasil bir harekat icra ettigimizi

gorOyorsunuz. Bir darbe planlamasl yaplldlgl konusunda iddianamede bazl ifadeler var. Bu

kuvvetler ile 2 ayn bolgede harekat icra ediyoruz, ie;: gOvenlik harekatlnl bir an once bitirip dl�

tehdide yonelmek istiyoruz. Hani nerede darbe ile ilgili faaliyetleri icra edecek kuwetler? Merkezi

hOkOmete kar�1 yapllabilecek bir icraata tahsis edilecek kuvvet mi var? Ankara'ya yonelik bir

harekat ml icra edilecek? Nerede bunlar hie;:bir tanesi yok. Yani bu konu tamamen bir seminerdir.

BOtOn arkada�lanmlz bu seminerlere bu dO�Once ie;:erisinde katlldllar. Ayrlntllannl hep onOnOze

serdik. DI�andan gelen insanlar var yani olmaz boyle bir �ey. Mesleki tecrObemiz itibari ile

degi�ik degi�ik yerlerde bu tatbikatlara i�tirak ettik. Yani hasbelkader bana kismet oldu. Ben

Genelkurmay Karargahlnda Kuvvet ve Ordu Karargahlannda harekat ile ugra�tlm. Komutanlar

ile her yere . ik geldik, hep aynl konular gondemde getirildi burada. Ya' nlann a inti Ian

burada belli. el konu�tugumuz, komutan burada bir ogretmen gi . gene;: arkada�lar bilgi

vermeye Iyor, onlara bir �eyler anlatmaya e;:ah�IYor. Sorula soruyor biz de irti alen

dO�O . izi arkada -da payla�mak istiyoruz. I�te kuvvetler' tahsis etmi�iz her �ey belli.

Ya�jAlunl l!fl. e kadljr gidilebilir? Bunu takdirlerinize sunuy uz. LOtten bu korfiJyu h ni bu
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gozle bOlOn Iddia Makaml da bu gozle baksln. Iddianamede yer alan hususlann aynntllanna

girmek istemiyorum. Tekdirlerinize sunuyorum arz ederim."

Sanlk getin Dogan: "21 B."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki devam edelim."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 7 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: " Durdurahm."

Sanlk getin Dogan: "Bu noktada bir hususu arz edeyim. Bir planl yani a�lk�a burada dl�

ve i� tehdide yonelik belli bir senaryo �er�evesinde incelerken tabi arkada�lanmlz on

�ah�malannl yaptllar ve geldiler. Fakat ben on �ah�malannda vardlklan kararlan ve hal tarzlannl

karargahlmln dahi dinlemedigini soylOyorum. Ve hal tarzlannl burada �ozecegimizi, burada

neyin Ozerinde duracaglmlzl soylOyorum. A�lk�a soylOyorum ki bir planl tartl�madlk, yani ben

arkada�lanmln daha ewel getirdigi herhangi bir planda bir tartl�ma yapllmadl i�te yaptlglmlz

buradaki olaydlr. Bir slklyonetim planlmlz da tartl�malar esnaslnda belirttigimiz anlamda yok,

bugOn de yok. bunu tekrar tekrar belirtiyorum. 90nkO plan G gOnO S saati i�in uygulanlr. 0, EK

O'dur ve orada hi�bir �ahls ismi yoktur. Hi�bir �ey yoktur. Ama nasll Yunanistan bize taarruz

etmiyor veya herhangi bir durumdan yararlanmlyorsa, 0 Kolordusunda ne var ne yok onu

biliyoruz. I� gOvenlik ile i1gili de geri bolgemizde anar�i �Ikacak, isyan �Ikartacak unsurlar

nelerdir onlan ortaya koyuyoruz. Ama planlanmlz i�risinde dedigim gibi i�te bakln bugOn de,

dOn de, hi�bir zaman da yoktur. ve zaten plan semineri i�erisinde belirttigim gibi slklyonetim

gorevlendirmelerini ewela Genelkurmay Ba�kanhglndan verilir. Hani komutanhklar tayini

Ba�bakanhkla koordine ederek oyle verilir. Bu konu �ok tartl�llan ve Ozerinde �ok �ok durulan

bir konu oldugu i�in ben tekrar anlmsatmak istedim te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: " Peki devam edelim."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 7 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "8. kaseti a�ahm."

Sanlk getin Dogan: "Bu son espride �ok ciddiye allnan bir espri anladlglm kadan ile yani

gOIO�Olen �OnkO gozlemciler bize bagh olmadlgl i�in ben onlara hani gitmeyin diyemem i�te ama

burada kahn diyorum. Bunun i�inde hani adam gondermedi, ihtilal yaplyor diye bir espri

yaplyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Sanlk getin Dogan: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Ba�latln."

Sanlk getin Dogan: "Cuma sabahlna ge�iyoruz bundan soma."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Sanlk getin Dogan: "Ve ilk benim konu�mamdan soma Behzat Balta'nln konu�masl var.

Artlk klsa, klsa bunlar �eysiz daha sonra ge�ecegiz, soyleyecegim ben."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine

ba,landl.

Mahkeme Ba�kanl: "Evet $OkrO Saru�lk X48 olarak ge�en."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine
devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "Sesini biraz a�ahm. Bu kadar ml �lkIYOr? Faruk

bu konu�an?"

Sanlk�gan: "Memioglu."
M.ah . e.Ba�kanl: "Tam sesi alamlyorum �u anda dalBzat Beyin sesi bu deg� mi?

Alabildin' . esi?" !

�. I Behzat Balta: "(Mikrofona konu�ulmadlgl i�in anla Ilamadl)."
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Mahkeme Ba!}kanl: "Yok yani biz tutanaklan duzeltme anlamlnda yani burada olmu!}

olmaml!} dive bir anlamda sormuyorum sadece dinleyin isterseniz sonuyta soylersiniz."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba!}kanl: "Bu Behzat Beyin sesi degil miT

Sanlk vetin Dogan: "Behzat."

Mahkeme Ba!}kanl: "Emin olamadlnlz ml?"

Sanlk Behzat Balta: "(Mikrofona konu!}ulmadlgl iyin anla!}llamadl)."

Mahkeme Ba!}kanl: "Yok yani yok geriden geliyor ben sizin sesinize benzettim."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba!}kanl: "Bu konu!}an Tuncay vakan mlydlT

Sanlk vetin Dogan: "Behzat Balta."

Mahkeme Ba!}kanl: "Bir isim koymu!}larda ondan etkilendim."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Sanlk vetin Dogan: "3A anlamlna geliyor. Klasik silah, klasik uyaksavar silahl."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Sanlk vetin Dogan: "22A."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba!}kanl: "Konu!}acak olan kim burada X51 dive geymi!}."

Sanlk vetin Dogan: "�imdi Salim Erkal Bekta!} konu!}acak. Daha ewel vakan konu!}tu."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba!}kanl: "Evet. Salim Erkal Bekta!}."

Sanlk vetin Dogan: "31. dakika da 31-36 saniye de ba!}lIyor. Takdim 22-B."

Mahkeme Ba!}kanl: "Onlan ayahm. Evet Salim Erkal Bekta!}. �ey dakikaslnl bir aysana

31. dakikada ml? CD de 31. dakika ml? Burada ara verelim CD bitmek uzere, devam ederiz."

Duru,maya klsa bir ara verildi.

Duru,maya kaldlgl verden devam olundu.

Mahkeme Ba!}kanl: "Evet sanlk avukatlanndan Sedat Kuyukyllmaz ve Nevzat Gule!}en de

duru!}maya katllml!}. Devam ediyoruz kaldlglmlz verden. 8. kasetin A yuzunu dinlemeye."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba!}kanl: "B yuzune devam edelim."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Sanlk vetin Dogan: "Ihsan."

Mahkeme Ba!}kanl: "Ihsan Balabanll?"

Sanlk vetin Dogan: "Ali Ihsan vuhadaroglu."

Mahkeme B�anl: "Ali Ihsan vuhadaroglu."

Sem;n� oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu
devam 01

keme Ba!}kanl: "Evet bu klslmda tutanakta X54 olarak�en ki!}i Ayhan Ta!}, X

ki!}i �ukru SArII!}lk, X58 olarak geyen ki!}i Ali Ihsan vuh aroglu, X59 olarak gey n

er Olean oldugu anla!}llmaktadlr. Sanlklarda teyit ediyorlar Tamam itirazlnlt'var mlr;!,

=ty ( \,. I '---- I- 10
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Sanlk Ali Ihsan Cuhadaroglu: "Ba�kanlm oradaki sunumum tamamen dl� tehdit ve

Yunanistan i1e i1gili bir harekata yoneliktir. Aynca senaryodaki durumdaki hatayl da ikaz bir

a�lklamadlr."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki devam edelim."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Sanlk Cetin Dogan: "Efendim �imdi burada yanh� bir tercOme var. Ben dogrusun

soyleyeyim. Bu Metin Yavuz Yal�ln'a benim sesleni� seklim. Hollywood face gentleman'dlr.

Bunun bir hikayesi vardlr. Onu Bosna Herkes'e gotOrmO�tOm."

Mahkeme Ba�kanl: "Beraber gittiniz."

Sanlk Cetin Dogan: "Bosna Hersek'de kendisini John Wayne benzettiler de ben de ondan

dolay!."

Mahkeme Ba�kanl: "Oradaki yabanci Olke askerleri."

Sanlk Cetin Dogan: "Hollywood face gentleman dive mahsus hitap ettim. Kullandlglm bir

kelime oradan kaynaklanlyor. Hollywood face gentleman. Hollywood yOzlO centilmen anlamlna

geliyor."

Mahkeme Ba�kanl: "Metin Yavuz Yal�ln."

Sanlk Cetin Dogan: "Metin Yavuz Yal�In."

Mahkeme Ba�kanl: "Sizinin ikinizin bilebilecegi bir konuyu nerden bilsin yazan."

Sanlk Cetin Dogan: "Naml diger John Wayne."

Mahkeme Ba�kanl: "Goren de sanki yabanci biri katllml� dive not yazml�. Metin Yavuz

Yal�ln. Peki devam edelim."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "AIbay Ersin demi�. Devam edelim. Durdurma bir yandan aksln yani

�ok onemli degil."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "Tutanagln 169. sayfaslna Albay Tanl� olarak ge�en klslm Mustafa

Call� olacak."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Sanlk Cetin Dogan: "Hem buranln yansllan yok dosya i�erisinde."

Mahkeme Ba�kanl: "Burada durdurahm."

Santk Cetin Dogan: "Bunun yansllan efendim yok. Dosyalar i�erisinde biz bulamadlk.

Onun i�in de burada gosterilemeyecek. Bu sadece Yunanlann tanklan modernize ettiler 0

donemde ve modern atl� kontrol sistemleriyle ilgili bir sistemdir. 0 yOzden molf sistemi, atl�

kontrol sistemleri olarak ortaya konmu�tur onu arz ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk Mustafa Cah�: "Sayln Ba�kan, Sayln Savclm iddianamede bildiginiz gibi benim ile

ilgili sayfada 579'da ve 953. sayfalarda atilt su�lamaya ili�kin olarak bu seminerde hazlrhkh

geldigim, Iisteleri gOnceliedigimiz ve darbenin provaslnl yaptlglmlz iddiasl yard!. Sabahleyin

sunumumu izlediniz. Biraz once de Yunanistan ile ilgili degerlendirmemi izlediniz. Ben dl�

tehditle ilgil" olara TOrk Silahll Kuvvetlerinin daha ba�anh olabilmesi i�in G urmay

Ba�kanlar I atejik istihbarat dokOmanindan ve baslnda yer alan bilgile n olu�turd um

bilgi de. ni dO�man imkan kabiliyetleri kabul ihtimal derecesi � nde ortaya koy rak

ordl! / ha nasI I ba�nh olabilir, TOrk Silahll Kuvvetlerinin Yun Ordusunu daha iyi sll

yen II" 0 ya ilmek i�in bir hal tarzl Orettik. Sonu� olara ; iddianamede konu e ilen
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ylkmaml�tlr dikkatinize sunuyorum. SayIn Savelma da ozellikle hitap etmek istiyorum burada.

Bir hukuk adaml olarak iddianameyi bu biraz onee soyledigim sayfalan IOtten bir daha okuyun.

Hukuk adaml olarak elinizde adalet terazisi tutuyorsunuz. Bu terazi bildiginiz gibi kuyumeunun

hassas terazisi gibi hassas tartmak zorunda. QOnkO tartllan konu insan ozgOrlOgO. Eger ben ne

konu�tugumu burada net olarak ortaya koydum. Atlll sUylamayla i1gili ba�ka herhangi bir

deliliniz, Islak imzall, efendim atlll sUylamayla ilgili ses kaydl, ne varsa IOtten ortaya koyun ya da

iddianlzdan vazgeyin. Takdir sizin."

Mahkeme Ba�kanl: "Devam edelim."

Sanlk SOha Tanyeri: "SaYIn Ba�kanlm ordu hareket tarzlnl dinlediniz. Ordu karargahl

olarak bizim hazlrladlglmlz hareket tarzlna 2 tane tenkit var. Bir tanesin, Ayhan Pa�am ten kit

etmi�. Bir de Mustafa tenkit etmi�. Yapllan ten kit de �u; ordu karargahl geriye daha az birlik

aylrlyor, hep goze i1eride. Yani �imdi darbe planlayan bir ordu karargahl dO�OnOn gozO hudut

otesinde ve de tenkit ediliyor ya arkaya daha az birlik aylrdlnlz dive. Bu da gozonOnde

bulundurulmasl gereken bir husus dive dO�OnOyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki devam edelim."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kayltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "2-3 dakika ileri git istersen, 2-3 dakika ileri git tamam."

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "Bu X60 olarak geyiyor bunu hatlrlayabildiniz mi?"

Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "Yurdaer Olean tamam kabul ediyorsunuz.

Seminere ait oldugu bildirilen ses kaYltlarmdan 8 nolu kasetin dinletilmesine

devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "Bitti herhalde kaset �eye bir gelsene sona."

Sanlk Qetin Dogan: "9. Kasete geliyoruz efendim. 1.5 saat, 90 dakika daha var."

Mahkeme Ba�kanl: "Onu yann sabah."

Sanlk Qetin Dogan: "10'neu da bir �ey yok. Onun da 2 dakikallk bir �ey var."

Mahkeme Ba�kanl: "1 dakika sizin konu�manlz var orada veya 1-2 dakika gibi. Bir kaset

kaldl ona sabah 10 gibi ba�lasak 11 :30 gibi biter. 0 yOzden burada bitirelim sas kaYltlarln1

dinlemeyi. $imdi biryok sanlgln imzaladlgl bir talep dilekyesi var ula�tl. ErgOn Balaban'ln tahliye

ve ara�tlnlmaslnl istedigi hususlar ile ilgili 2 dilekyesi, Omer Faruk Aga Yarman mOdafilerinin

tahliye talebi, ara�tlnlmaslnl istedigi hususlar ve beige sunumlanna ili�kin 2 adet dilekyesi,

Mehmet Alper $engezer mOdafii Avukat Haldun Kepez'in taleplerine ili�kin dilekyesi, Taylan

Qaklr mOdafiinin tahliye talepli dilekyesi, Mehmet Alper $engezer mOdafiinin tahliye talepli

dilekyesi. Sanlklar Erhan Kuraner, Dogan Fatih KOyOk, GOrbOz Kaya, Abdullah Dalay, Hasan

Fehmi Canan, Soydan GorgOIO, Mehmet Kaya Varol, Hamdi Poyraz mOdafii Avukat Ahmet

KOy'un tahliye talepli dilekyeleri. Gokhan Murat OslOndag mOdafii Avukat Mahir 1�lkaY'1n tahliye

talepli dilekyesi. Avukat OZde� $ehirlioglu Qelik'in mazeret dilekyesi, vine Avukat Mahir 1�lkaY'1n

Erdiny Atik ve HOseyin Topuz mOdafii olarak tahliye talepli dilekyesi, vine Avukat Mahir 1�lkaY'1n

HOseyin Ozyoban, Yusuf Kelleli, Hakan Sargln, HOseyin Topuz, Ali Rlza Sozen, Erdiny Atik,

Abdil Akya, Mutlu Killyll, Mustafa Kelleei, Imdat Solak, Kahraman Dikmen, Ali Demir, Murat

Ozyelik, Aziz Yllmaz, Nail Ilbey, Tuneay KOyOk, Gokhan Murat OslOndag ve Hakan Ylldlrlm i1e

ilgili ara�t II a stedigi hususlar ile ilgili dilekyesi. MOmtaz Can mOd .. vuka rhan

Ergun'un ta . e talepli dilekyesi, Yurdaer Olean'ln tahliye talepli dile si, Hakan Sar In'ln

tahliye. Ii dileky�OtfO Sancar, Taner Balkl�, Mustafa Karasa , $OkrO Safll�lk m'dafii

Avu yOz'On tahliye talepli dilekyesi, Murat Ozenal ,. kendisinin vrr'-i t hliye
ta�ol1' e,', Ahme�.z mOdafii Avukat Selim Yavuz'un lepleri, ara�tlrllm Inl i tedigi
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hususlar ve tahliye talebine i1i�kin 2 adet dilekcesi, Fatih Musa Qlnar'ln tahliye talepli dilek.;:esi,

Halit Nejat AkgOner mOdafiinin tahliye talepli dilek.;:esi, Keziban Dogan'ln mazeret dilekcesi 2

gOne i1i�kin 08 ve 06.03.2012 tarihine ili�kin, yine 09.03.2012 3 gOnlOk mazeret bildiriminde

bulunmu�. Avukat Ziya Kara'mn mOvekkilieri Halil Helvaeloglu, Ihsan Balabanli, Bekir Memi�,

Hakan AkkoC, ismet KI�la, Zafer Karata�, Cemal Candan, Mustafa Onsel, Ikrami Ozturan, likay

Nerat, Hanifi Ylldlnm, Refik Hakan Tufan, Orkun Gokalp, YOksel GOrean, Yurdaer Olean, Halil

YlldlZ, Fuat Pakdil adlna tahliye talepli dilekcesi. Halil Y11dlZ'1n tahliye talepli dilekcesi ve saglik

durumuna ili�kin ekinde beige. Sinan Topuz'un tahliye talepli dilekcesi, Ahmet Tuneer'in tahliye

talepli dilekcesi, Hasan Hakan Dereli mOdafii Avukat Mustafa Ulu�ahin'in tahliye talepli dilekcesi,

BOlent Tun.;:ay mOdafii Avukat Cengiz Erdogan'ln tahliye talepli dilekcesi. Samklar Reeai Elmaz,

Ahmet Topdagl mOdafii Avukat Haluk DemirklliC'1n tahliye talepli dilekceleri, Abdurrahman

Ba�bug'un ara�tlrllmaslm istedigi hususlar ile i1gili dilekcesi, Nuri Ali Karababa mOdafiinin tahliye

talepli dilekcesi, Kubilay Akta� mOdafii Avukat MOge Bozok'un tahliye talepli dilekcesi, Ahmet

$entork'On tahliye talepli dilekcesi, Mustafa Koc'un tahliye talepli dilekcesi, yine samk Erdem

Caner Bener mOdafii Avukat Abdullah Alp Arslankurt'un tahliye talepli dilekceleri Mahkememize

ula�ml�tlr. BugOnkO duru�maYI burada bitiriyoruz 09.03.2012 gOnO saat, bir Avukat Bey soz

istiyor ona verelim sozO ondan sonra kapatalim. Buyurun Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayaean: "SaYIn Ba�kan �imdi biraz onee

aClkladlglnlza gore yann da yine seminer ses kaYltlannln dinlenilmesine gecileeegi anla�lliyor.

Fakat tabi her zaman yaplldlgl gibi saat 4 oldugu zaman da geneldeki uygulama i�te duru�ma

kesilip degerlendirme yapaeak diye Mahkeme mOzakereye .;:ekiliyor. $imdi yalmz bizlerin

yapaeagl cok detayli degerlendirme a�amalan var gelinen bu a�ama itibari i1e. Yani 0 zaman

efendim klsa keselim, 5 dakika gibi bu zaman sOreei icinde yani �imdi yann seminer ses kayItIan

nereden bakarsak bakalim yine oglene kadar devam edeeek. Bu a�ama icinde yani bizim

istirhamlmlz ben �ahsen en aZlndan kendi mOvekkilierim adlna tabi bOton Meslekta�lanm da

aym �eye katllirlar sanlrlm. Yani bakln biz yasayl soylOyoruz. $u tamk dinleniyor, beyanda

bulunaeaglz diyoruz, yasamn maddesini soylOyoruz. Onun zamam ileride de olabilir deniyor.

$imdi yann yine aynl durumlar olaeak. Efendim klsa keselim �eklinde yazlli verin �eklinde

olaeak. Ceza yargllamaslnda soziO yargllama esastlr. Burasl hukuk Mahkemesi olmadlglna

gore."

Mahkeme Ba�kanl: "Yazlll verin demeyeeegiz Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayaean: "HaYlr haYlr yani denilebilir diyorum ben.

Ama �imdi yani bunlan."

Mahkeme Ba�kam: " Verilebilir ama soz hakkl verilir."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayaean: "Delillerin okunmasl a�amaslnl belli bir

yerde yapalim. Biz de ona gore degerlendirmemizi yapaeaglz. Yani yannki savunma

a�amalannda boyle krozmanlar Clkabilir. Hani ben 0 anlamda soyIOyorum."

Mahkeme Ba�kam: "Bakln zaman itibari ile yann zaten bunu yapmamz mOmkOn

olmayaeak. OnOmOzdeki hafta dedigim gibi heyet ba�ka yere gorevlendirildi. Ondan sonraki

haftaya tam gOnO belli degil yani ondan sonraki bir zamana duru�ma blrakllaeak ve orada sizin

degerlendirmenizi alacaglz 0 a�amada."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayaean: "Ha yann 0 zaman yine talep falan."

Mahkeme Ba�kam: "$imdi yani 3 ay sonraSl, �imdi Be�ikta�'taki duru�malarda oldugu

gibi 3 ay sonraslna dur a vermiyoruz."

Bir kl m ar mOdafii Av. Ali Fahir Kayaean: "Tamam anladlm." /

Mah Ba�kam: "Bu kesintisiz duru�ma devam ediyor ma araya zorunlu Ibir

gorevle . e girdigi[�erfeleneeek. Orada kaldlglmlz yerden dey edecegiz."

Iklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayaean: "0 zaman atlalinizin 0 hani bir deliHerin

"","m:O;I 13



T.C. ISTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi ( CMK 250 MADDESIILE YETKiLi ) CELSE TARIHi
08.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:93 Sayfa:14

Mahkeme Bai;lkanl: "Onu da yarm a91klama olarak evet onu da okumayl dOi;lOnOyorum."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Tamam bizde bilelim ii;lte onun i9in yani

diyorum ben."

Salonda soz almadan konui;lanlar oldu, anlai;lliamadi.

Mahkeme Bai;lkanl: "Onun ile ilgili Heyetin daha bir karan yok yani. Hangi gOne verecegiz

bilmiyorum."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: ''Tamam tei;lekkOr ederim."

Salonda soz almadan konui;lanlar oldu, anlai;lliamadi.

Mahkeme Bai;lkanl: "OnOmOzdeki hafta durui;lma olmayacak. "

Salonda soz almadan konui;lanlar oldu, anlai;lliamadi.

Mahkeme Bai;lkanl: "Onu Heyet degerlendirir. Yani belli bir kesinti gJadik arada onu

Heyet degerlendireceMann nasI I yapacaglnl. Durui;lmaya 09.03.2012 gOJli:fYani yann 09:30'd

devam edilecektir.':otr.03.2012
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