
T.C.

iSTANBUL
10. AGIR CEZA MAHKEMESi

( CMK 250 MAOOESi ilE VETKili )

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

biti�igindeki salonda Mahkeme Ba�kanl Omer Diken, Oye Hakimler Ali Efendi Peksak ve Aytekin

Ozanh'dan olu�an Mahkeme Heyeti tarafmdan zablt katibi Adem Ceylan da hazlr oldugu halde

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

26.03.2012 gOnO saat 09:57 itibariyle aylldl. Cumhuriyet Savcllan Sava� Klrba� ve HOseyin

Kaplan hazl r.

Mahkeme Ba�kanl: "Tutuklu sanlklardan BOlent Akahn, Muharrem Nuri Alacah, Erdiny

Atik, Mustafa Haluk Bayba�, Cemal Candan, Levent gehreli, Hakan Ismail gelikcan, Gokhan

9iloglu, Mehmet Ferhat 9olpan, Kahraman Dikmen, Ahmet Necdet Doluel, $afak Duruer, Celal

Kerem Eren, Ayhan Gedik, Soydan GorgOIO, Taner GOI, Hasan GOlkaya, Behyet Alper GOney,

Meftun Hlraca, Erhan Kuraner, Mehmet Otuzbiroglu, Mustafa Korkut Ozarslan, Refik Levent

Tezcan, HOseyin Topuz, Ahmet leki Oyok, Ayhan Ostba�, Erdiny VlldlZ, Dursun Tolga Kaplama,

Levent Kerim Uya, Onder gelebi, Murat Ozenalp, Mehmet Cem Okyay, lafer Karata�, Sami

..... YOksel, Erhan $ensoy, GOrsel 9aypmar, Levent Ersoz, Recep Rlfkl Durusoy, Dursun 9iyek,

Ahmet Topdagl, Dogan Temel, Emin KOyOkklhy, Hakan Akkoy, Mehmet Cem 9aglar, Taylan

9aklr, Turgay Erdag, Mehmet Erkorkmaz, Leven! Gorgey, GOrbOz Kaya, Erhan Kubat, Dora

Sungunay ve Onur Uluocak dl�mdakiler hazlr."

Tutuksuz sanlklardan; Abdulkadir Eryllmaz, Ugur Uzal, Atilla Ozier, Ayhan GOmO�, SOha

Civan, Osman Fevzi GOne�."

MOdahil vekillerinden; OzgOr DO�Once ve Egitim Haklan Dernegi Hamza TOrkmen,

Rldvan Kaya mOdafii Av. Necip Kibar.

Sanlk mOdafilerinden; Sanlklar Ergin Saygun, Kaslm Erdem, Gokhan Gokay, Fatih Musa

9mar mOdafii Av. Sedat KOyOk Yllmaz ve Metin Kaya 9aglayan. Aynl sanlklar mOdafii Av. OzgOr

KOyOkyllmaz. Aynl sanlklar mOdafii Av. Emre Marhan.

Sanlklar Ender Kahya, GOrsel 9aypmar, Fahri Vavuz Uras mOdafii Av. Alp Cakmut.

Sanlk Taylan 9aklr mOdafii Av. Hasan Adil Atabay.

Sanlklar n Dogan, SOha Tanyeri, .�adir Sagdly, Mehmet Fatih l.J9ar, Nedim Lllusan,

Hakan Boo ,Dursun 9iyek, Ahmet leki Uyok, Ahmet Bertan Nogayltfroglu, Abdullah Can
Ereno. , ehmet Koray Erya�a mOdafii Av. Celal Olgen.

ISlm �Odafii Av. Celal Olgen: "Bu arada $.aym Ba�kan

, 178 ve 179. madde uygulamasl ile ilgili u9IJ1 h\ikkmda bir s
ynl Sanlklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz.
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Sanlklar Ali Deniz Kutluk, Mustafa Aydm GOrOI mOdafii Av. Ayfje GOI Hanyaloglu.

Sanlklar GOrbOz Kaya, Abdullah Dalay, Hasan Fehmi Canan, Mehmet Kaya Varol, Dogan

Fatih KOyOk, Soydan GorgOIO, Hamdi Poyraz, Erhan Kuraner, COneyt Sankaya, Erdogan

KOyoglu ve SOha Civan mOdafii Av. Ahmet Koy.

Sanlklar Halil Helvacloglu, ihsan Balabanh, Bekir Memifj, Hakan Akkoy, ismet Klfjla, lafer

Karatafj, Mustafa Onsel, Ikrami Ozturan, Cemal Candan, Refik Hakan Tufan, i1kay Nerat, Hanifi
Y,ldlrlm, Orkun Gokalp, YOksel GOrcan ve yetki belgesine istinaden Yurdaer Olcan, Fuat Pakdil,

Halil Ylldlz mOdafii Av. liya Kara.

Sanlklar Metin Yavuz Yalym, Behzat Balta, Tuncay <;akan, Erhan KUbat, Tevfik OZklhy

vekili mOdafii Av. Salim $en.

Sanlk Halil Ibrahim Flrtma mOdafii Av. Hasan Fehmi Demir.

Sanlk Halil Ibrahim Flrtma mOdafii Av. Hasan Fehmi Demir: "Bende Ceza Muhakemesi

Kanunu 209 ve devaml ile i1gili yargllama bafjladlgmda soz talep ediyorum sagolun."

Sanlk Halillbrahim Flrtma mOdafii Av. Kazlm Yigit Akahn.

Sanlk Davut Ismet <;mkl mOdafii Av. HOseyin Fatih Demir.

Sanlk Engin Alan mOdafii Av. Ayhan Nacak.

Sanlklar SOleyman Namlk Kurfjuncu, $enol BOyOkyaklr, Necdet Tuny Sozen, Ayhan

GOmOfj, Namlk Seviny, Yusuf Volkan YOcel, Atilla Ozier, <;etin Can, Kubilay Baloglu, Mustafa

i1han, Yalym ErgOI, Osman BafjlbOyOk, Rasim Arslan, HOseyin Dilaver mOdafii Av. Haluk

Pekfjen.

Sanlklar Deniz Cora, Abdullah Gavremoglu, Ahmet TOrkmen, Hasan Basri Asian, Omit

Metin ve Meftun Hlraca mOdafii Av. Nairn Karakaya. Aynl sanlklar mOdafii Av. Cemil Can

Akdogan.

Sanlk Ali Yasin TOrker mOdafii Av. Buryin Hekimoglu.

Sanlklar Ali Semih <;etin, Soner Polat, Ramazan Cern GOrdeniz, Cern Aziz <;akmak, Bora

Serdar, Utku Arslan, Faruk Dogan, Fatih Uluyyegin, Ercan Irenyin, Klvany Klrmacl, Taner GOI,

Barbaros BOyOksagnak, Hasan GOlkaya, Mustafa Yuvany, Harun Ozdemir mOdafii Av. $ule

Nazlloglu Erol.

Sanlklar Ahmet Sinan Ertugrul, Afjkm Oredi, Berker Emre Tok, BOlent Olcay, Engin Killy,

Fahri Can Ylldlnm, Mehmet Cern Okyay, Mete Demirgil, Nuri Selyuk GOneri, Nuri OstOner,

Onder <;elebi, Yusuf Afat ve lafer Erdim inal mOdafii Av. GOnizi Dizdar.

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Saym Bafjkan durufjma bafjlamadan

once bu avukatlann beyanlanndan sonra soz almak istiyorum. Kisa bir soz almak istiyorum

bende."

Sanlk $OkrO Sarufjlk mOdafii Av. Osman Topyu.

Sanlk Orner Faruk Aga Yarman mOdafii Av. GOlcan Bafjak.

Sanlk Orner Faruk Aga Yarman mOdafii Av. Mehmet Oral.

Sanlklar Veli Murat Tulga, Burhan Gogce, Nihat Ozkan, Fatih Altun, Mustafa Erdal

Hamzaogullan, Sirri Yllmaz, Gokhan <;iloglu, Ahmet Yanaral ve Ihsan <;evik mOdafii Av. KOrfjat

Veli Eren.

Sanlklar Namlk Koy ve Bahtiyar Ersay mOdafii Av. Erhan Tokath.

Sanlklar Ayhan Gedik, $afak Duruer, Mehmet Ferhat <;olpan, Omit Ozcan, iI
<;elikcan, Ahmet Necdet Doluel, Levent Kerim Uya, Orner Faruk Aga Yar ,Enver Akso

Mehmet Cern KIZII, Levent ErgOn, Sencer Bafjat, Suat Donmez mOdafii Av akan Tunykol.

Sanlk Taner GOI mOdafii Av. Atakay Bala.

Sanlk E)�yaza� mOdafii Av. Selda Ugur Akyazan.
Sanl�1i Sadi Unsal ve Ramazan KamOran Goksel

Tombak. "
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Sanlklar Ali Rlza Sozen, Ali Demir, Erdin� Atik, Yusuf Kelleli, Hakan Sargln, HOseyin

Oz�oban, HOseyin Topuz, Kahraman Dikmen, Murat Oz�elik, Gokhan Murat OslOndag, Aziz
Yllmaz mOdafii Av. Ali Ozen A�lkahn,

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Ozen A�lkalln: "Efendim Murat Oz�elik'in taleplerini

i�eren bir dilek�e sundum bilginize."

Sanlk Ugur Uzal mOdafii Av. �OkrO Kuwetli Yllmaz.

Sanlklar Hasan Ho�git ve HOseyin Ho�git mOdafii Av. Hakan 9o�kuner.

Sanlklar Ahmet Topdagl, Recai Elmaz ve Ya�ar Dilber mOdafii Av. Haluk Demirklh�.

Sanlklar LOtfO Sancar, Taner Balkl�, Mustafa Karasabun yetki belgesine istinaden �OkrO

Saru�lk mOdafii Av. Yakup AkyOz.

Sanlk BOlent Tun�ay mOdafii Av. Cengiz Erdogan,

Sanlklar Faruk Oktay Memioglu, Mehmet Yoleri, Mehmet Kemal GonOlda� mOdafii Av.

Eyyup Sabri GOrsoy.

Sanlklar Ozden Ornek, Mehmet Cenk Dalkanat mOdafii Av. Turgay Sanak�ah.
Sanlk Emin Hakan Ozbek mOdafii Av. Omit Kara�avu� .
Sanlk Ahmet Yavuz mOdafii Av. Duygun Yarsuvat.

Sanlk Ahmet Yavuz mOdafii Av. Selim Yavuz. Aynl sanlklar mOdafii Av. Nurcan 901.

Sanlk Ahmet Yavuz mOdafii Av. getin Mert Yavuz.

Sanlk Mehmet Otuzbiroglu mOdafii Av. Omer Bayraktar.

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

Sanlklar Ahmet Feyyaz OgotcO ve Ozer Karabulut mOdafii Av. Arif Sankaya.

Sanlk Erdem Caner Bener mOdafii Av. Abdullah Alparslan Kurt.

Sanlklar Suat Aytln ve izzet Ocak mOdafii Av. Muammer KO�Ok.

Sanlk Hasan Hakan Dereli mOdafii Av. Mustafa Ulu�ahin.

Sanlk Ali Aydin mOdafii Av. Oguzhan Aydin.

Sanlk Ali Aydin mOdafii Av. Yllmaz Aba�oglu.

Sanlk Ali Aydin mOdafii Av. Melahat Uzunoglu.

Sanlk Osman Kayalar ve diger bir klslm sanlklar mOdafii Av. Kemal Yener Sara�oglu.

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

Mahkeme Ba�kanl: "HaZirlar, a�lk duru�maya ba�landl. Bu iki haftahk sOre i�erisinde

gelen yazl cevaplan, Mahkememiz Hakimi Ali Efendi Peksak taraflndan ozetlenecek."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "11.02.2012 tarihli 14 nolu ara kararla ilgili olarak Istanbul

Valiligi II Emniyet MOdOrlOgOnOn 5 Mart 2012 tarih 37694 numarall Ahmet Dikmen konulu yazl

mOzekkere cevablnda ilgi saylh yazlnlzda Ahmet Dikmen'in, isimli �ahsln 2002-2003 yillan

i�erisinde hangi tarihte TOrkiye'ye giri�-�Ikl� yaptlglnln tarihlerinin tespit edilerek Mahkememize

bildirilmesinin talep edildigi, mOzekkere cevablnda adl ge�en �ahls hakklnda 02.03.2002

tarihinde �ahlslann yurdumuza giri�-�lkl�lannln tespiti i�in yapllan Polnet yolcu sorgulamaslnda

belirtilen yillar arahgl i�erisinde ilgi saylh yazlnlzda bahse konu adl ge�en �ahsln yurtdl�lna �Ikl�

ve TOrkiye'ye giri� kayltlannln mevcut oldugu tespit edilmi� olup, giri�-�Ikl� kaYltlanni gosteren

dokOmOn yazlnln ekinde gonderilmi� oldugu gorOldO. 20.01.2012 tarihli 4 nolu ara karar i1e ilgili

olarak l�i�leri Bakanhgl Jandarma Genel Komutanhglnln 9 Mart 2012 tarih bilgi ve beige istemi

konulu 1500-110178 Saylh mOzekkere cevablna gore Aziz Yllmaz'ln 06.01.2012 . Ii

dilek�esinde Jandarma Genel Komutanllglndan cevaplandmlmaslnl talep ettr' ususlar ile ilgi'

olarak dilek�enin 12. maddesinin A, B ve C flkralannda yer alan sorular i�kin olarak tanzim

edilen ve il� B kinde allnan inceleme sonucunda EK-A'nln gonderi igi, B- Dilek�enin 12

maddesinin Ikraslnda yer alan soruya ili�kin olarak ilgi C ile emni tIi cep telefonlannln il

olarak elkurmay Ba�kanllgl taraflndan 28 Kaslm 2008 tari inde Jandar Gen I
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2 Arallk 2008 tarihinden itibaren kullanici makamlara tertip edildiginin bitdirilmi� oldugu goriildii.

20.01.2012 tarihli 4 nolu ara karann 2. flkrasmdaki miizekkere yazlmlza Istanbul Biiyiik�ehir

Belediyesinin 8 Mart 2012 tarih 1754 Saylll C;;etin Dogan konulu miizekkere cevabma gore ilgi

yazi ve eki 06.01.2012 tarihli dilek�e incelenmi� olup bahsi ge�en i�letmemiz Avrupa 2. Bolge

Miidiirliigii Eminonii i�letme $efligi hizmet alanl i�erisinde bulunan Fatih iI�esi Beyazlt Camii

batl kapisma bakan klsmma direkt olarak cepheden goren duragm bulunmadlgl, Ordu Caddesi

iizerinde Beyazlt Meydanmda bulunan otobiis duraklannm cami kapisma 140 metre mesafede

oldugunun bildirilmi� oldugu goriildii. 20.01.2012 tarihli 4 nolu ara karann 3. maddesinde

belirtilmi� olan miizekkereye verilen Istanbul Biiyiik�ehir Belediyesinin 8 Mart 2012 tarihli

miizekkere cevabma gore ilgi yazmlz ile Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimetini cebren Iskat veya

vazife gormekten men etmeye te�ebbiis etmek su�undan sanlk C;;etin Dogan ve arkada�lan

hakkmda Mahkemenizde a�llan kamu davasmm yapllan a�lk yargllamasl slrasmda verilen ara

karar geregince; yazmlz ekinde iletilen sanlk Aziz Yllmaz'm 06.01.2012 havale tarihli dilek�esi

i�erigindeki hususlann ara�tlrllarak ivedi olarak Mahkememize bilgi verilmesinin talep edildigi,

ilgi yazmlz eki sanlk Aziz Yllmaz'm 06.01.2012 havale tarihli dilek�esi incelenmi� olup dilek�ede

dile getirilen ba�kanllglmlz ile Fatih Belediye Ba�kanllgma ait oldugu savunulan EK-A, EK-B,

EK-C yazllar iletilmediginden konu hakkmda sagllkll bir degerlendirme yapllamamak ile birlikte

a�aglda belirtilen bilgilerin iletilmesinde yarar goriilmektedir. Beyazlt Camii batl kaplsmdan

�Iklldlgmda Aksaray yoniine dogru Beyazlt Cami onii meydanda tramvay ve otobiis duraklan

yer almaktadlr. Zeytinburnu, Eminonii cadde tramvaymm hizmete girdigi donemde yayala�tlnlan

Beyazlt-Eminonii aksmda Yeni�eriler Caddesi Divanyolu Caddesi ile klsmi yayala�lInlan

Alender ve Muradiye Caddelerinde lETT otobiisleri hizmetten kaldlnlml� olup otobiis duraklan

Ordu Caddesi devammda Kapall�ar�1 Beyazlt Camii onii Yeni�eriler Caddesi giri�inde Beyazlt

Meydanmda ring yapacak �ekilde sonlandlrllml�tlr. Ba�kanllglmlzca hazlrlanan �ehir planlama

bro�iirii bulunmamaktadlr. Ba�kanllglmlz web adresinde ve hava fotograflannda yer alan

Istanbul $ehir Rehberi yer almaktadlr. Aynca soz konusu web sitesinde 3194 Saylll Kanunun 8.

maddesi kapsammda onaylanan ve asklya aSllan imar planma ait duyuru ve imar planl

orneklerinin pdf formatll ornekleri yer almaktadlr. Ba�kanllglmlz Harita Miidiirliigiince miiteaddit

tarihlerde diizenlenen pafta olarak �ehir rehberi haritalan haziriattlrlilp bedeli mukabilinde

satl�mm yaplldlgl bilinmektedir. Aynca soz konusu haritalar �ehir rehberi olarak, kitap olarak da

yaymlanml� olup gerek ba�kanllglmlz Kiiltiir 1�leri Daire Ba�kanllgl gerekse �e�itli kitapevlerinde

satl�1 yapllmaktadlr. Yazl eki dilek�ede belirtilen a�lk halk pazan niteligi anla�llamamak ile

birlikte sahaflar �ar�lsl �evresinde ara sokaklarda a�lk halk pazan yer almamaktadlr. Ancak

sahaflar �ar�lsl Kuzey �Ikl�mda Beyazrt Camii ile Beyazlt Kiitiiphanesi arasmda meydan ile

sahaflar �ar�lsl giri�inde hediyelik e�ya, tespih, niimiismatik ve filateri iiriinleri yer alan seyyar

satlcllar ile sahaflar �ar�lsl Dogu �lkl�1 Kapall�ar�1 yoniinde C;;adlrcllar Caddesi iizerindeki

diikkanlara ait sokaga ta�an seyyar sallcllann olu�turdugu tezgahlar yer almaktadlr �ekli ile

cevabm gonderildigi, 15.02.2012 tarihli 4 nolu ara karar ile ilgili olarak Kara Kuwetleri

Komutanllgl 1. Ordu Komutanllgmm 12 Mart 2012 tarihli 2000-7-12 yargllama hakkmda konulu

miizekkere cevabma gore Istanbul 10. Aglr Ceza Mahkemesinde yapllmakta olan 2010/283

Esas numarall yargllama kapsammda ilgi yazlll ile 4 Mart 2003 tarihli hazlrlayanl A. Zafer Ansoy

olan Izzet Ocak adma imzaya a�llan karargah i�i miitalaa kagldl He ekinde bulunan 24-30 Ocak

ve 31 Ocak-20 $ubat tarihli durum degerlendirme raporlannm aS11i bUI�p

bulunmadlgmm ara�lInlarak mevcut olmasl halinde onayll bir suretinin ived' arak Mahkemey,

gonderilme ini ep edildigi, yapllan ara�tlrma neticesinde bahse konu elgelere ve belgeleri

imha edil' e dair bir kayda rastlanmadlgmm bildirilmi� oldugu gorii ii�tiir. 15.02.2012 tarih

3 nolu karar ile ilgili olar -Genelkurmay Ba�kanllgl Kar*uwe ri Komutanllgmm 07 M

20 37 6-12 PI. Hrk 11574426 saylll miize kere evabma gore ilgi .o/ile il9VB
m bulunup bulunmadlgl ara�tlrllarak mevqut olma I halinde aSlmafilygun /bir

--tJz(
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orneginin gonderilmesinin talep edildigi, daha once de bahse konu mesaj ilgi G, <;, D i1e yapllan

talepler Ozerine 19 Mayls 2010 tarihinde ilgi E ve 07 Ekim 2011 tarihinde ilgi F i1e Istanbul

Gumhuriyet Ba�savclhglna, 20 Temmuz 2011 tarihinde ise ilgi G ile 10. Aglr Geza Mahkemesi

Ba�kanhglna gonderildigi, ilgi E, F, G ile gonderilen tOm suretler 2003 Ylhnda fotokopi ile

eogaltllarak yaylmlanan ve EK-A'da bulunan evraktan eogaltllarak gonderildiginin bildirildigi.

Adalet Bakanhgl Silivri 5 Nolu L Tipi Kapah Geza infaz Kurumu MOdOrlOgOnOn 21.03.2012 tarih,

2012/10117 Saylh mOzekkeresine gore ilgi saylh yazlnlz i1e gonderilen ve kurumumuz tutuklu ve

hOkOmlerinden Ergin Saygun'a teblig edilmesi istenilen yazlnlz 20.03.2012 tarihinde teblig

edilerek tebellOg belgesinin Mahkememize gonderilmi� bulundugu anla�lldl. Kara Kuvvetleri

Komutanhgl 3. Kolordu Ozel Askeri Geza ve Tutukevi MOdOrlOgOnOn 21 Mart 2012 tarihli 9120

1566-12 Saylh mOzekkeresine gore 3. Kolordu Ozel Askeri Geza ve Tutukevi MOdOrlOgOnde

tutuklu olarak bulunan 54 ki�iye ait dilekeenin EK-D mOzekkere ekinde Mahkemeye gonderilmi�

bulundugu bildirildi. Kara Kuvvetleri Komutanhgl 3. Kolordu Ozel Askeri Geza ve Tutukevi

MOdOrlOgOnOn 22 �ubat 2012 tarihli 9120-446-12 Saylh mOzekkeresine gore 3. Kolordu

Komutanhgl Ozel Askeri Geza ve Tutukevi Hadlmkoy MOdOr Yardlmclhglnda tutuklu olarak

bulunan a�aglda aelk kimligi yazllan Beyazlt Karata�'a ait celse no 59 duru�ma tutanaglnl

dOzeltme talebi konulu dilekeesi ekte sunulmu�tur. Dilekeede ozetle Mahkemenizde devam eden

2010/283 davada 24.11.2011 gOnO yapllan celse no 59'da on savunmaSlnl sanlgm yaptlgml,

duru�ma tutanaklan incelediginde bazl ifadelerinin kelime benzerligi nedeni i1e tutanaklara yanh�

geetigini, aynca avukatl tarafmdan sehven soylenen bazl ifadelerin de dOzeltilmesi gerektigi

yonOndeki talepli dilekeesinin Mahkememize gonderilmi� bulundugu gorOldO. Sanlklardan Turgut

Atman'm 19.03.2012 havale tarihli dilekeesi ile bu tarihten sonra Olgen Hukuk BOrosu tarafmdan

Bogaziei Oniversitesinde davada deli I oldugu iddia edilen dijital verilere ve ozelliklerine yonelik

Ufuk <;aglayan tarafmdan hazlrlanan Hakan BOyOk dosyasl teknik miitalaasl temin edilmi�tir.

Bununla i1gili faks elktlsmm Mahkememize gonderilmi� bulundugu gorOldO. Sanlklardan Mustafa

Kemal Tutkun'un tanlk talepli dilekeesinin Mahkememize gonderildigi, Ergin Saygun mOdafii Av.

Sedat KOeOkYllmaz'm 3. Adli Tip Ihtisas Kurulunun mOvekkilim Emekli Orgeneral Ergin Saygun

hakkmda tanzim ettigi 01 �ubat 2012 tarih ve 1143 Saylh raporuna vaki itirazlanmlzm sunulmasl

ve GATA raporlan ile Adli Tip Kurumunun itiraz konusu karan araslndaki eeli�kinin giderilmesi

iein Adli Tip Kurulu raporunun Adli Tip Genel Kurulu tarafmdan degerlendirilmesini talep eder

dilekeesini Mahkememize gonderilmi� bulundugu, sanlklardan Recep Rlfkl Durusoy'un tanlk

dinletme talepli dilekeesinin Mahkememize gonderildigi, Avukat Ozde� �ehirlioglu <;elik'in dijital

verilerin tartl�mah oldugu ve mutlak delil olamayacagl ile ilgili olarak Emniyet Te�kilatmm degi�ik

birimleri tarafmdan hazlrlanan makaleleri dilekeesi ekinde Mahkememize sunmu� bulundugu

gorOldO. Sanlklardan OzgOr Ecevit Ta�cl ile Eyup Akta�'m bilirki�i incelemesi yaptlrllmasl talepli

dilekeelerinin Mahkememize gonderilmi� bulundugu gorOldO. Sanlklardan Suat Aytm savunmanl

Avukat Muammer KOeOk'On 22.03.2012 havale tarihli dilekeesi ile dinlenen ses kaYltlanna gore

sanlk Suat Aytm sunumunu yapmakta ve Ordu Komutanl Saym <;etin Dogan'm sorulannl

yanltlamaktadlr. Saym <;etin Dogan'a ait oldugu ileri sOrOlen en son soruya verilen yanltm;

komutanlm �imdi klsml Saym Suat Aytm'a ait olup ondan sonra gelen onunla i1gili olarak biz

eah�malanmlz devam ediyor, komutanlm bazl bilgiler de arz ettigim gibi ula�amadlglmlz �eyler

var �ekli ile geeen bolOmOn bu klsmm Suat Aytm'a ait olmadlgml bildirir dilekeenin

Mahkememize gonderilmi ulundugu gorOldO. Geise arasmda Gengiz BOyOkoz" -Oldugu

beyan eden 0 Mart tarihli kendi el yazlsl ile bir dilekeenin Mahkem Ize gonderildigi,

19.03.2012 ha arihli dilekeede ozetle bu ki�inin Orgeneral Necdet 0 den Anayasamlzll1

harfiyen u nmasl iein emir vermesini talep ediyoruz �ekli lie bir tale ilekeesini gonderilmi

bulun orOldO. Vine Ba�kanlm bu herhalde, Gem�<;ieek TOrk' e BOyOk Millet Me�liI
B a �siz b�mektubun gonderilmi� bu ndugu gor" IdO. Bir tane deJey var I

ya, a :9merOiken, konu 10. Aglr Geza Mahke",es Ba�kanl . Ii bir taklm �reekl in

'\
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sunulmasl bai?hgl ile emekli gorevli isimli bir kii?inin de celse arasmda bir mektup gondermii?

bulundugu gorUidO. Bu kadar Bai?kanlm.

Soz almadan konui?anlar oldu anlai?llamadl.

Mahkeme Bai?kanl: "Ne konuda?"

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "(bir kelime anlai?llamadl) Uyap

Ozerinden ama bu konuda bir cevap alamadlm, okunmadl da."

Mahkeme Bai?kanl: "Itirazla ilgili mi?"

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "HaYlr haylr taleplerim var 19.03'te Ii?

emrini de soyleyebilirim size, hangi Ii? emri ile gonderildigini."

Mahkeme Bai?kanl: "Tamam personel baksm ona gore."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "Ben soyleyeyim Ii? emrini zabltlara

ge�sin efendim. 1383160082 Ii? emri."

Mahkeme Bai?kanl: "Peki."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazhoglu Erel: "Uyap Ozerinden genderildi."

Mahkeme Bai?kanl: "Peki 19 Mart'ta gonderildiyse gelir kalemden yani bir i?ekilde belki

aktanlmamli?tlr katibin sayfasma ama �Iklyor onlar er ge� �lkIYor. Evet, i?imdi Mahkememizin,

hakkmda yakalama karan bulunan Ergin Saygun 14.03.2012 tarihinde Mahkememize gelmii? ve

Mahkememiz Heyeti tarafmdan aynl tarihte hakkmdaki yakalama karan tutuklama

mOzekkeresine denOi?tOrOlerek tutuklanm1i?tlr."

Soz almadan konui?uldu anlai?llamadl.

Mahkeme Bai?kanl: "$imdi savunma alacaglz."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Izin verirmisiniz?"

Mahkeme Bai?kanl: "Avukat Bey IOtfen oturur musunuz? Size SlraSI geldiginde herkese

soz hakkl verilecek i?u anda savunma ahnacak."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Slrasl i?imdi geldi, SlraSI i?imdi i?uan."

Mahkeme Bai?kanl: "HaYlr i?u anda Mahkeme Bai?kanl olarak size soz vermeyi, usul

hakkmda soz vermek diye nerede ge�iyor Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Usul hakkmda soz hakkl vereceksiniz."

Mahkeme Bai?kanl: "HaYlr vermeyecegim Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Usul hakkmda."

Mahkeme Bai?kanl: "LOtfen, oturun IOtfen Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: " Haylr davamlzla ilgili."

Mahkeme Bai?kanl: "Haylr,IOtfen."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Bu i?ekilde yargllama yapamazslnlz."

Mahkeme Bai?kanl: "Yapanz IOtfen buyurun oturun yerinize."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Yapamazslnlz."

Mahkeme Bai?kanl: "Yapanz Avukat Bey ne yapacakslnlz?"

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Bana soz vereceksiniz."

Mahkeme Bai?kanl: "Vermeyecegim Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Bana bu sozO vereceksiniz Saym Bai?kan."

Mahkeme Bai?kanl: "Vermeyecegim Avukat Bey, devam ederseniz sizi dli?an

�Ikartacaglm."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "ylkann beni d1i?an."

Mahkeme Bai?kanl: "Buyurun CMK 252/1-f maddesi gereg' e Avukat Celal Olgeo'in

durui?ma salon da anlmasma karar verildi ve durui?maya 5 d ika ara verildi."

Bir klslm Iklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Tei?e�kOr ederi ."

Ma e Bai?kanl: "Lotfen komutan �Ikartm Ayukat Be 'i durui?maya 5 dakill:a Sbnra

6
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Mahkeme Ba�kam: "Evet �U anda Mahkeme nasll Mahkeme deyip yazlklar olsun diyen

samklann da gOvenlik kameralanndan isim tespitleri yapllarak haklannda SUy duyurusunda

bulunulmaslna. Bunun kar�lhgl size Mahkemelerden gelecektir."

Soz almadan konu�uldu anla�llamadl

Salondan sesler duyuldu: "Gelsin siz bu �ekilde tehdit edemezsiniz. Resmen tehdit

ediyorlar.

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Bunu nasll soylersiniz Sayln Ba�kan."

Duru,maya klsa bir ara verildi.

Duru,maya kaldlgl yerden devam olundu.

Mahkeme Ba�kam: "Peki �imdi arkada�lar yani duru�maYI germenin bir anlaml yok."

Bir klslm samklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz: "SaYIn Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "LOtten 10tten."

Bir klslm samklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz: "SaYIn Ba�kan siz bu aylklamaYI yapmadan

once soz hakkl bizde."

Mahkeme Ba�kam: "Vermiyorum. Buyurun."

Bir klslm samklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz: "Savunmaya soz hakkl vermezini sizden

talep ediyorum."

Mahkeme Ba�kam: "Mahkeme �u anda aylklama yaplyor. Avukat Bey bir yere getirmeye

yall�lyorsunuz, ama yanh� yaplyorsunuz."

Bir klslm samklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz: "HaYlr efendim."

Mahkeme Ba�kam: "Biz CMK'nln dl�lnda hiybir �ey yapmaYlz."

Bir klslm samklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz: "Bizim Meslekta�lmlzl dl�anya ylkardlnlz.

Ve buradan dl�anya ylkarken de bOlOn herkesi tehdit edercesine bir soz soylediniz."

Mahkeme Ba�kanl: "Avukat Bey. Onu aylklamayacaglm. Kimseyi tehdit etmez. Mahkeme

kimseyi tehdit etmez. LOtfen oturur musunuz Avukat Bey, 10tten oturur musunuz?"

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz: "Oturmuyorum Sayln Ba�kan."

Mahkeme Ba�kam: "Evet CMK 252/1-f maddesi geregince HOseyin Ersoz'On de

duru�madan ylkartllmaslna karar verildi. Buyurun."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz: "Usule ili�kin soz istiyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun. Ben size bakln Mahkeme size soz hakkl vermiyorum

demedi. �u anda yakalamall bir samk var ve oncelikle onun savunmasl ahnacak daha soma

sizin soz talepleriniz degerlendirilecek."

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

Mahkeme Ba�kam: "Burada adil bir yargllama yaprhyor. 1 ylh a�kln zamandlr Mahkeme

herkese soz hakkl tamdl. Siz bir samgln savunma hakklna saygl gostermiyorsunuz ne yazlk ki

Avukat Bey."

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

Mahkeme Ba�kanl: "Savunma yapacak once biro ikinci, haylr. Az once ylkarken bakln, az

once ylkarken samklar Mahkemeye hakaret etti. Biz de dedik ki hakaretin ka�lhgl Mahkemeye

gider. Bunun haricinde bir �ey yok. LOtten dl�an ylkar mlslnlz? c;lkartln 10tten Avukat Bey'i.

LOtten ylkartln. Buyurun."

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

Mahkeme Ba�kam: "Tabi ki hakaretin kar�lhgl doner."

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

Mahke nl: "Az once hakaret edildi bize buyurun. Bize b da �erefsizler diye d

bagtrlldl Av ey. 0 kOrsu"lerden, mOdafii korsoleri�en bize �e fsizler diye bagtrlldl. Bi

sadece s yurusu yapanz Mahkeme olarak. Mah me gere ni yapar. Buyurlln istey,

duru u terk edebili!. Buyurun. Biz barodan"10 afii ister . Buyurun. Buyuttln."

soz alrnaEla"rrkonu�anlar oldu. Anla�llania I.

=tJZ(
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Mahkeme Ba:,;kanl: "Avukat Bey, 10tten Avukat Bey'i gerekirse zor kullanarak dl:,;an

ylkartm. HOseyin Ersoz'e gerekirse zor kullanm. Buyurun 9Ikm."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz: "Salondan 9Ikartabilirsiniz."

Mahkeme Ba:,;kanl: "<;Ikartlnz tabi. Buyurun. LOtten komutanlar gerekirse 909 kullanarak

HOseyin Ersoz'O dl:,;an 9lkartm. Burasl Savunma Makammm savunma slnlrlan igerisinde hakkml

kullanacagl bir yerdir. Bu :,;ekilde yapamazsmlz. Buyurun 10tten 91km dl:,;an."

Salonda soz almadan konu:,;anlar oldu. Anla:';llamadl.

Mahkeme Ba:,;kanl: "LOtfen 9lkm. Siz bizim size saygl gosterdigimiz kadar bize saygl

gosterin I Otten. Burasl TOrk Milleti adma yargllama yapan bir Mahkeme, kimsenin :,;ahsi mall

degi\. Bizim :,;ahsi mallmlzda degil."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. HOseyin Ersoz: "Biz olmazsak Mahkeme olmaz."

Mahkeme Ba:,;kanl: "Tabi ki olmaz. Savunma da yargllamanm bir ayagldlr. Ama herkes

soz slrasma uyacak. Burada 365 tane sanlk var ve 0 kadar mOdafii var. Herkes istedigi zaman

konu:,;ursa karga:,;a dogar. Sirayia herkese soz hakkl verilecek ve 1 ylll a:,;km sOreden beri de hi9

kimsenin soz hakkl burada kesilmedi ve zaman I gelince herkese soz hakkl verildi. Buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. KOr:,;ad Veli Eren: " Saym Ba:';kan Ergin Saygun'un avukatl

gelmeyecek mi sorguya? Ben onu belirteyim. Bizim i9in sizin bizim bugOne kadar yonetmi:,;

olmanlz hi9bir onem arz etmiyor. Bizim i9in sizin Aytay Yalman'l buraya tanlk olarak 9aglrmanlz

ve yeni bilirki:,;i incelemesini yaptlrmanlz gerekiyordu."

Mahkeme Ba:,;kanl: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. KOr:,;ad Veli Eren: "Biz 23 Mart tarihli motalaayl gordOk.

Iddia Makaml diyor ki gerek yok. Biz diyoruz ki gerek var. Siz bu geregi yerine getirene kadar biz

burada yokuz."

Mahkeme Ba:,;kanl: "Buyurun. Siz Ergin Saygun mOdafii misiniz?"

Sanlk Ergin Saygun mOdafii Av. Sedat K090kYllmaz: "Saym Ba:,;kanlm, tek bir :,;ey

soyleyecegim ben. Bu :,;artlar altmda, mOvekkilim zaten rahatslz. Bu :,;artlar altmda sorgusunun

yapllmasma."

Mahkeme Ba:,;kanl: " Ne zaman yapacaglz Avukat Bey 0 zaman."

Sanlk Ergin Saygun mOdafii Av. Sedat K090kyllmaz: "Yann yapllsm efendim."

Mahkeme Ba:,;kanl: "Peki bir buyurun oturun. <;Ikmanlza gerek yok Avukat Bey biz size

sOre isterseniz sOre veririz. Bakm Mahkemenin savunma hakkma hi9bir zaman sayglslzllgl

olmaml:,;tlr. Yeter ki kar:';llIkll saygl igerisinde birbirimize kar:';1 taleplerimizi iletelim. Her :,;ey

slrayla, CMK bir :,;eye slra koymu:,;. Yakalamall bir sanlk var. Yakalanml:';, savunma hakkl daha

tanmmaml:';. Mahkeme ba:,;lar ba:,;lamaz ayaga flrlaylp bana bugOn soz hakkl vereceksiniz

:,;eklindeki sozlerle vermek zorundasmlz. Biz kimseye soz hakkl vermiyoruz demedik. Once

Ergin Saygun savunma konusunda bir konu:,;sun belki sOre isteyecek. Belki tamam. Biz bunIan

birgorelim ondan sonra obOr a:,;amaya gegelim. Eve!. CMK'nm."

Salonda soz almadan konu:,;anlar oldu. Anla:';llamadl.

Mahkeme Ba:,;kanl: "Evet Ergin Saygun. Siz daha once 14.03.2012 tarihinde 10. Aglr

Ceza Mahkemesi huzuruna 91ktml ve orada kimliginiz tespit edildi. Fethi ve Adalet oglu, 1946

Istanbul dogumlu, Istanbul iii Kadlkoy ilgesi, Rasimpa:,;a Mahallesi nOfusuna kayltll olup. Sedef

Caddesi Ata 2/4 kat:9 daire:191 Ata:,;ehir istanbul adresinde ikamet eder. Evli 2 ocuklu

Oniversite mezunu, emekli orgeneral ayllk gelirinin 6000 TL oldugunu beyer. Bey ma

gore sablkaslz :,;ekl' de kimliginiz tespit edilmi:,;. 0 yargllama daha do" u tutuklu yakala a

karannm vic' gevrilmesi a:,;amasmda Heyetimiz size iddiana eleri vermeyi unut u:,;

diyelim. Z 1 ylll a:,;km zamandrr yargllamaya devam ediY.�. Mu emelen avukatmlz size bu
iddia ri inceleme imk nI tanlml:,;tlr. Biz de 20 Mart 2 12 rihinde Ceza Infjlz Kur mu

cllI ize 3 I dianamenin yer aldlgl DVD'leri gond rdi . Bunlan incele� imka mlz

b4
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Sanlk Ergin Saygun: "Efendim hapishane idaresi bilgisayar kullanmama mOsaade

etmediginden bunlan inceleme imkanlm olmad!."

Mahkeme Ba�kanl: "Daha once iddianameyi okumadlnlz ml hi�?"

Sanlk Ergin Saygun: "Iddianameleri okudum."

Mahkeme Ba�kanl: "Aynl iddianameler, farkli bir �ey gondermedik size."

Sanlk Ergin Saygun: "AYnlysa mesele yok ef;n?jP1."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki CMK 147 ve 19�ddeleri geregince hakklnlzdaki su� 1.

iddianamede TOrkiye Cumhuriyeti HOkOmetini Cebren Iskat veya Vazife Gormekten Men Etmeye

Te�ebbOs olarak nitelendirilmi�tir. Hakklnlzdaki iddianln yer aldlgl klslm Mahkeme Hakimi

Aytekin Ozanli taratlndan �u anda okunacaktlr. Buyurun Hakim Bey oraYI okuyalim."
Sanlk Ergin Saygun: "$imdi etendim ben mOsaade eder misiniz? Ben ger�ekten iyi

hissetmiyorum kendimi. Onun i�in mOsaade ederseniz doktora gitmek istiyorum. Avukatlmln

beyan ettigi gibi yann verebilirim."

Mahkeme Ba�kanl: "SOre istiyorsunuz bir gOn. BugOn itibariyle yapmak istemiyorsunuz."

Sanlk Ergin Saygun: "LOtten evet efendim. Oyle bir imkan olursa �OnkO. "

Mahkeme Ba�kanl: "Evet. Yani haklarlnlzl okuyalim yine de. MOdafii se�me hakklnlz var.

MOdafiinizin ham oldugunu soylOyorsunuz."

Sanlk Ergin Saygun: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "YOklenen su� hakklnda beyanda bulunmama hakklnlz mevcut.

Lehinize olan delilerin toplanmaslnl Mahkemeden isteyebilirsiniz."

Sanlk Ergin Saygun: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Bununla ilgili olarak kendinizi iyi hissetmediginizi."

Sanlk Ergin Saygun: "OnIan biliyorum. OnIan biliyorum evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Yann sabah itibari i1e savunma yapmak istediginizi beyan

ediyorsunuz."

Sanlk Ergin Saygun: "Evet 10tten."

Mahkeme Ba�kanl: "Sanlk mOdafiinden soruldu. Siz Avukat Bey ne diyorsunuz?"

Sanlk Ergin Saygun mOdafii Av. Sedat KO�OkYllmaz: "AYni talepte bulunuyoruz efendim."

Mahkeme Ba�kanl: " Mikrofonu verelim."

Sanlk Ergin Saygun mOdafii Av. Sedat KO�OkYllmaz: "Iddianamenin okunmaslna gerek

yoktur."

Mahkeme Ba�kanl: "HaYlr biz 5 sayfalik bir klslm var oraYI okuyalim. Yann sabah itibari

ile bunlarda hazlr olsun."

Sanlk Ergin Saygun mOdatii Av. Sedat Ku�ukyllmaz: "Gerek yok efendim yann okunsun

toplu cevaplandlrlnz."

Mahkeme Ba�kanl: "Okunsun bu a�amaYI ge�lim. Buyurun Hakim Bey okuyalim."

Oye Hakim Aytekin Ozanli: "Su�: Turkiye Cumhuriyet HukOmetini Cebren Iskat veya

Vazife Gormekten Men Etmeye Te�ebbOs Etmek. Su� Tarihi: 2002-2003 Yilian. Sevk Maddeleri:

5252 Saylli Kanunun 9/3, 5237 TCK'nln 7/2 maddeleri delaletiyle 765 Saylli TCK 147, 61/1, 31,

33, 40 maddeleri. Hakklnlzda yapllan degerlendirmeler: Dosyada mevcut 11 nolu CD i�erisinde

bulunan (1) 030305_2350\2002-2003\ 1. ordu balyoz guvenlik harekat planl isimli klasor ile 17

nolu CD i�erisinde bulunan (1) 030304_2351\balyoz gOvenlik harekat planl isimli klasor

i�erisindeki EK_A gorevlendirmede yetkili personel listesi isimli belgede 3. Kolordu KomutaRlJ9!

alt ba�ligl altlnda Korgeneral Ergin Saygun 3. Kolordu Komutalll �eklinde �Oph . n isminin yer'

aldlgl tespit . tiro Dosyada mevcut 11 nolu CD i�erisinde bulunan (1) 305_2350\2002-

2003\ 3. lasorO i�erisindeki EK-B 3. Kor. isimli belg incelend' Inde i�eriginde ozel

opera ve sorgulama timlerinde gorevlendirilecek persone ba�ligl Itlnda 14, OZ?:Iorev.Ii

topl Imlerinde gorevlendirilecek personel ba�ligl altlnd� , slkl onetim mahke erind

vi dirilece�el ba�ligl altlnda isim bulunma ,d be harekatl mlerin

=t7� 1 '9



..

-

T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK 250 MADDESIILE YETKiLi ) CELSE TARiHI
26.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:96 Sayfa:10

gorevlendirilecek personel ba�hgl altlnda 24, gozaltl timlerinde gorevlendirilecek personel

ba�hgl altlnda 69, hasar tespit timlerinde gorevlendirilecek personel ba�hgl altlnda 18, kamu

kurum ve kurulu�lannda gorevlendirilecek personel ba�hgl altlnda isim bulunmayan, ozel

hastane ve ila9 depolannda gorevlendirilecek personel ba�hgl altlnda 7, gOmrOkler, depolar,

ambarlarda gorevlendirilecek personel ba�llgl altlnda 27, ah�veri� merkezleri ve glda

toptancllannda gorevlendirilecek personel ba�hgl altlnda 17 ki�inin isminin bulundugu ve

gorevlendirmelerin yaplldlgl, �Ophelinin komutanl-oldugu 3. Kolordu Komutanhglndan toplam

183 ki�iye ait isim, soy isim ve gorev yeri bilgilerinin yer aldlgl tespit edilmi�tir. Balyoz harekal

planlnda; TSK kategorilendirilmi� personelden tamamen anndlnlarak, bo�alacak kritik kadrolara

silah arkada�lanmlzln terti ve atamalan yapllacak �eklinde ibareler yer aldlgl, bu kapsamda

yapllan incelemede dosyada mevcut 11 nolu CD de 2002-2003/1. Ordu/lstihdam Ba�kanhgl

isimli klasor igerisinde bulunan EK-C ili�igi kesilmesi teklif edilen personel isimli Word belgesi

igerisinde bulunan listelerde askeri personele ait ad-soyad, gorev yeri ile ilgili bilgilerin yer aldlgl

ve �ahlslar ile i1gili aynca a91klama klsmlnda dO�Onceleri belirtir fi�leme bilgilerinin bulundugu, 3.

Kolordu bolgesinde ili�igi kelimesi teklif edilen personel listesi ba�hgl altlnda bulunan tabloda

�Ophelinin komutanl oldugu 3. Kolordu Komutanhglndan 100 ki�inin oldugu ve yanlannda irticai

egilimler mevcultur, siyasal Islami gorO�leri benimser ve destekler, mesai saatlerinde namaz

kllar, takipte., bolOcO orgOtlerle irtibathdlr, zaman gazetesi okur. $eklinde a91klamalann

bulundugu tespit edilmi�tir. Balyoz harekat planlnda devlet otoritesi hakim klhnlncaya kadar

kamu gorevlerinin ifasl i9in asker ve sivil �ahlslar atanacaktlr. Bu maksatla; bOlOn killt gorevleri

askeri personel devralacaktlr. Ve Ost yazl plan 9ah�masl 2003 isimli belgede ise daha once

tespit edilen hassas tesisler Iistesi gOncelienerek, bu tesislere gorevlendirilmesi dO�OnOlen

personel isimleri gonderilecektir. $eklinde ibarelerin bulundugu, bu kapsamda yapllan

incelemede dosyada mevcut 11 nolu CD igerisinde bulunan 2002-2003\1. Ordu\lstihdam

Ba�kanhgl" isimli klasor igerisinde LAHIKA-1 Hassas tesislerde gorevlendirecek kilit personel

isimli Word belgesi igerisinde 1., 2. ve 3. oncelikli olmak Ozere hassas tesisler ile ilgili olarak

isim ve yer (koordinat) bilgilerinin bulundugu, aynca bu tesislerde gorevlendirilecek farkh

rOlbelerde personelin isim-soy isim ve mevcut gorev yerleri ile ilgill bilgilerin yer aldlgl, �Ophelinin

komutanl oldugu 3. Kolordu Komutanhglndan 23 ki�inin hassas tesislerde gorevlendirildigi tespit

edilmi�tir. Dosyada mevcut 11 nolu CD (1) 030305_2350\2002-2003\1. Ordu\lstihdam

Ba�kanllgl slrah klasOrleri igerisinde bulunan Gen EtOd isimli Excel belgesi i9inde; KKK

sayfaslnda, toplam 212 adet Tuggeneral, TOmgeneral, Korgeneral ve Orgenerale ait adl-soyadl,

sicili, gOrev yeri i1e i1gill bilgilerin oldugu, dO�Once klsmlnda bu �ahlslann isimlerinin kar�lslnda

siyah renkli (+) i�areti, klrmlzl renkli (++) i�areti, (-) ve (?) i�aretlerinin oldugu, bir tanesinde

hi9bir i�aretin olmadlgl gorOlmO� olup, listenin 27. slraslnda Korgeneral Ergin SAYGUN 3.

Kolordu Komutanl Ayazaga/lstanbul �eklinde �Ophelinin isminin yazlh oldugu ve dO�Once

bolOmOnde klrmlZI renkli 09 artl (+++) bulundugu tespit edilmi�tir. Dosyada mevcut 11 nolu CD

igerisinde 2002-2003\Ordu Plan Semineri 2003\Bayram Yarbayln C;:ah�malan slrah klasor

igerisinde bulunan "Plan Seminerine Katllacak PersoneL03 Mart 2003.doc ve plan seminerine

katllacak general listesi_A-4.doc ve yine dosyada mevcut 1720 ve 1727 arasl numaralandlnlan

plan seminerine katllacak personel lislesi ba�llkh dokOmanlar incelendiginde; Korgeneraller,

Ergin Saygun 3. Kolordu Komutanhgl Komutanl �eklinde �Ophelinin isminin ge9tigi, aynl

zamanda 15 nolu CD igerisinde 030310_1142\2003 ylh ordu plan 9ah�masl_Q

Yarbayln 9ah�malan isimli klasorler igerisinde aYni isimli belgeler altlnda aynl Iide ismini

ge91igi tespil . �Ijr. Dosyada mevcut 11 nolu CD igerisinde bulunan 03 05_2350\2002-

2003\ordu semineri 2003\Bayram Yarbayln 9ah�m an isimli klas" i1e 15 nolu C

igerisin 0310_1142\2003 ylh ordu plan 9ah�masl_03\B yram Yarba}\ 9ah�malan klasor

ige' d I EK-D 1. u plan 9all�masl yerle�me planl r simli ve ot rma planl 04 3.20
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yanlnda oturdugu anla�llml�tlr. Dosyada mevcut 2017-2055 arasl numaralandlnlan belgeler

incelendiginde �Opheli taraflndan imzalanml� Ost yazl ve ekleri oldugu, i�eriginin ise 3. Kolordu

Komutanhgl taraflndan icra edilecek plan semineri ile ilgili oldugu gorOlmO�tOr. 2 nolu CD

030310_0957\3KorI3ncO Kolordu Seminer 4 MartlEn tehlikeli senaryo durum degerlendirme

Sayln Kor.Komutanhglna takdimi klasorOnde bulunan Soru-1; TOrkiye genelinde durum 04.03.03

Komutan-3 ve aynl CD 3 ncOKorl3 ncO Kolordu Seminer 4 MartlOr.Geri Big. EmnK durum

degerlendirme .Sn.Kor.K. takdimi klasorOnde bulunan 3KorKom S No7 04 Mart isimli Powerpoint

sunumlan incelendiginde ilk sayfaslnda sunumu yapan ki�i olarak 3. Kolordu Komutanhgl Ergin

Saygun Korgeneral �eklinde �Ophelinin isminin yazdlgl tespit edilmi�tir.Mezkur sunumlardaki

takdim plam ba�hkh slayt incelendiginde; ordu geri bolgesindeki irticai ve aynhk�1 gruplar ve

yogunla�tlgl bolgeler, hassas kurum ve ki�iler, rejim aleyhtan unsurlara meyilli radyo, tv,

haberle�me vasltalan ve kabiliyetleri, ekonomik ve stratejik onemi haiz tesisler ile bu tesisleri

koruma ihtiyacl, bolgedeki mOlki idari ve emniyet te�kilatlndan kaynaklanan sorunlar, olu�an

durumun halkln gOnlOk ya�amlna olan menfi etkileri konulu sunumlan yaptlgl, dosyada mevcut

deliller degerlendirildiginde yapllan sunumlara muvaflk oldugu, hassas tesisler ile ilgili

gorevlendirmelerin yaplldlgl �Ophelinin komutam oldugu 3. Ordu Komutanllglndan 23 ki�inin

gorevli oldugu, kamu kurum ve kurulu�lannln imkan ve kabiliyetleri, gozaltlna ahnacak kamu

gorevlileri �eklinde bir �ok �ah�mamn yaplldlgl gorOlmO�tOr. Sunumlar ile ilgili ses kayltlan

iddianamenin ilgili bolOmOnde aynntlh incelenmi� olup, ozetle �Ophelinin; Irticai orgOtler Olke

�aplnda perdede sunulan alanlarda faaliyetlerini sOrdOrmekte ve bu faaliyetlerinde yllhk 50

milyar dolar civanndaki lsi ami sermaye ile desteklemektedirler. Irticai orgOtlerin tamtlm ve

propaganda yontemiyle halkl etkilemek suretiyle bir bu�uk milyon ki�ilik sempatizan ile O� bin

ki�ilik militan grubunu daha da bOyOtebilecegi ve elde edecekleri bu gO� ile halen yOrOttOkleri

rejim aleyhtan faaliyetleri yurt geneline yayglnla�t1rarak Islam Devleti kurma ozlemlerini bir an

once hayata ge�irmeye �ah�acaklan degerlendirilmektedir, �eklinde beyanlannln oldugu tespit

edilmi�tir. Oraj hava harekat planl i�erisinde; GOnOmOzde tarikatlar ve cemaatler etkinliklerini

yeniden artmnl�tlr. Islami sermayenin ula�tlgl ekonomik gO� yllhk 50 milyar dolar civanndadlr.

Suga harekat plam i�erisinde ise; Irticai orgOtler Olke �aplnda; okul, dershane, vaklf, dernek,

Kur-an kursu, kitap, gazete, dergi, radyo ve tv'ler ba�ta olmak Ozere faaliyetlerini arttlrarak

sOrdOrmekte ve bu faaliyetlerini yllhk 50 Milyar Amerikan dolan civanndaki Islami sermaye ile

desteklemektedirler. Irticai orgOtlerin belirtilen imkan ve kabiliyetlerini kullanarak tanltlm ve

propaganda yontemiyle halkl etkilemek suretiyle bir bu�uk milyon ki�ilik sempatizan ile O� bin

ki�ilik militan grubunu daha da bOyUlebilecegi ve elde edecekleri bu gO� ile halen yOrOttOkleri

rejim aleyhtan faaliyetleri yurt geneline yayglnla�tlrarak Islam Devleti kurma ozlemlerini biran

once hayata ge�irmeye �ah�acaklan degerlendirilmektedir �eklinde �Ophelinin beyanlan ile bire

bir ortO�en ibarelerin bulundugu. Komutamm bu noktadan hareketle de ve bugOn bolgemizde

Istanbul bolgesinde piyade okulu gibi Deniz Harp Okulu, Deniz Usesi, Hava Harp Okulu vesaire

gibi bOyle bir durumda fiilen gorev yapmayacak ama ellerinde fevkalade degerli yetenekli

personeli olan kurum ve kurulu�lanmlz mevcuttur. Bunlardan sefer gorevi olmayanlann mesela

pilotlann muhtemelen vardlr gidip bir taklm birlikleri takviye edecektir. Akademi Karargahl

hakeza 0 �ekildedir. Bunlann boyle gorevi olmayanlann �imdiden belirlenerek slklyonetim

karargahlannda gorevlendirilmeleri bunlarln mesela baSin halkla ili�kiler �ubesinde ille karaci

olacak diye bir �ey yok denizci de olabilir. Havaci da olabilir. Bu i�� yatkln ki�ileri �en

tespit edilip bu karargahlann mutlaka biz silahh kuwetle personehnden t I ger��ra�e
dO�OnOyorum. ynl �ey Jandarma Bolge Komutanhgl ve J darma i�in 9 erlidir. Muazzam bl

imkan k et bir kapasite vardlr. Ozellikle bolge ko utanlannln bUlOn mOlki ve idar,

mak temas halinde olmasl irtibatl olmasl istihbarat�' kanlanna ahip olmasl slklyoneti
ko n�Ok bir kolayllk saglayacaktlr �e in e beya lannln oldugu. Josyad
m c nolu CD i�erisinde 030305_2350\2002-2003IH v Kuwet ri Komutanhgl'rraj halla

1: �( I"<::::;>� • �
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harekat plan I klasorOnde bulunan EK-I Lahika 4 isimli belgede �Ophelinin beyanlan ile ortO�Or

�ekilde havaci askeri personelin slklyonetim halkla i1i�kiler ve basin merkezinde gorevlendirildigi

gorOlmO�tor. Komutanlm, ben ewela mOsaade ederseniz �u konuyu vurgulamak istiyorum. Bu

bir EMASYA degildir. Bu bir devletin bekaslyla ilgili bir �ey, rejimin devaml ile ilgili bir �eydir. Bu

baklmdan diger kuwetlere mensup bOlgemizdeki kurum ve kurulu�lann da bu yakla�lm il;:inde

oimasl ve bu yapllacak bOton planlamada yer aimasl bilfiil gorev aimasl gerekir. Bu itibarla da

gayret birliginin bu �ekilde sagianmasl �arttlr diye dO�OnOyorum. Komutanlm son olarak

Istanbul'da bOton dini irticai faaliyetlerin merkezi kanaatimce Fatih, C;:ar�amba, Aksaray,

Edirnekapi bOlgesidir. BOton tekke EyOp bolgesidir. Tekkeler zaviyeler efendim hepsi buradadlr.

I�te semtin adl bile Hlrka-I $eriftir. Aksaray Fatih arasl adl Sofulardlr. Onun il;:in buranln

oncelikle kontrol allina ahnmasl buranln kontrol altlna ahnmaslyla da i�te Omraniye, Sultanbeyli

vesaire gibi diger taraflara dahi daha rahat mOdahale edilebilecegini dO�OnOyorum, arz ederim,

�eklinde beyanlannln oldugu, aynca bazl milletvekilleri, vali, emniyet mOdOrO gibi kamu

gorevlilerinin isimlerini vermek suretiyle ornekler verdigi tespit edilmi�tir. $Opheli Ergin Saygun

Cumhuriyet Ba�savclhglmlzda verdigi 24/02/2010 tarihli ifadesinde; Ben bu konuda Emniyet

MOdOrlOgOnde 24.02.2010 tarihinde Avukatlm huzuru i1e beyanda bulundum. Bu beyanlanm

dogrudur. Ancak eklemek istedigim hususlar vardlr. Benim balyoz gOvenlik harekat planlndan

haberim yoktur. Boyle bir planl ilk defa baslndan duydum. 2003 ylh 5-7 Mart tarihlerinde

dOzenlenen plan seminerine 1. Ordu Komutanilgl emri ile kalildlm. Burada TOrkiye Yunanistan

araslnda olasl bir gerginlik ve harp durumunda uluslararasl yanslmalan ne olabilir, TOrkiye'nin

mOtecaviz duruma dO�memesi il;:in neler yapllabilecegi egemen harekat planl l;:erl;:evesinde geri

bolge emniyetinde ahnabilecek tedbirlerin neler olabilecegini konusunda bir sunumda bulundum.

2001 Yllinda 3. Kolordu Komutanhglna atandlm. Kolordu KomutanlrQrnl Nato'nun yeni konsepti

geregi te�kil etmesi ongorOlen yOksek hazlrhk dereceli kolordu karargahl olarak hazlrlanma

gorevi verildi. Bu konuda aday 6 Olke araslndan 3'0 sel;:ileceginden diger Olkeler ile yogun bir

rekabet havaslnda l;:ah�maya ba�ladlk. Sonradan bOton aday Olkelerin kabul edilecegi al;:lklansa

da bu yogun tempo azalmadl. Bu durum nedeniyle 3. Kolordu Komutan Yardlmclilgl ve 52. llrhh

TOmen Komutanilgl te�kil edilerek garnizon komutanllgl gorevlilerini yOrotmekle gorevlendirildi.

Bu baglamda ben kolorduyu teslim almadan karargahln tom personeli ba�ka birliklere atanml�

ve yerlerine lisan bilen ve Nato tecrObesi olan yeni personel gorevlendirilmi�tir. Aynl �ekilde

kolordu karargahlnda mevcut bOton evraklarda 3. Kolordu Komutan Yardlmclilgl ve 52. llrhil

TOmen Komutanilglna verilmi�tir. Bu amal;:la 3. Kolordu Komutanhglna Kara Kuvvetleri

Komutanilgl ile dogrudan irtibat yetkisi verilmi�, Kolordu Komutanl olarak her ay kuvvet

karargahlna gidip karargaha yapllan i�ler ve gelinen a�ama hakklnda bilgi veriyordum.

Seminerde de bu gorevlendirmeye uygun olarak 1. Ordu Slklyonetim Komutan Yardimcisl

olarak 3. Kolordu Komutan Yardimcisl ve 52. TOmen Komutanl ordu komutanilglmlzca

gorevlendirilmi�tir ve faaliyetler bu esaslara gore yOrotOlmO�tor. Diger konularda Emniyette

verdigim beyanlanml tekrar ederim. Istanbul'da 3. Kolordu Komutanl olarak 2001-2003

senelerinde ve daha sonra ordu komutanl olarak 2008-2009 Yillarinda gorev yaptlglm

donemlerde ve Ankara'da 2007-2008 yilian arasl Genelkurmay 2. Ba�kanl olarak l;:ail�tlglm

sOrede devlet kurumlan araslndaki i�birligi ve koordinasyonunun devlet gelenegimize uygun bir

�ekilde aksakslz yOrOtolmesi il;:in her torlO l;:abayl sarf ettim. istanbul'da ba�ta sayIn mOiki amir
olmak Ozere tOm mOiki ve idari erkan, kurum ve kurulu!?larla fevkalade bir i . '-'

il;:erisinde l;:all�tlk. Genelkurmay 2. Ba�kanl olarak, aYni i birligi ve uyu saglanmasl il;:in

azami gayret sa ettim. Gorevim geregi ve bazen de kendi erinden ge talepler Ozerine i1gili

bakan v . er Ost dOzey yoneticilerle birebir veya he etler hal' de gorO�meler yaptlm.

Al;:lkla - bu nedenlerle 0 :ime alill iddia ve isnatlar d�r degildi, boyle bir SUl;:U!il;:'de yer
a . i bo . O�Onceyi de hil;: bir zaman ta�lm dl . Turkl e Cumhuriyeti H" Ometini

yl si bende olmadl. Boyle bir dO�Onceyle hare e edip hil;: . organizasy . un il;:inde

�tr6
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olmadlm. SUylamalar aSIISIZdlr. YUklenen SUy dogru degildir. Genelkurmay 2. Ba�kanl slfatl ile

kimlerle gorU�mem gerekiyorsa usul ve esaslar dahilinde gorU�melerde bulunmu�um, heyetlere

de refakat etmi�imdir �eklinde beyanda bulunmu�tur. $Upheli Ergin Saygun her ne kadar

savunmasmda atlll sUylamayl reddetmekte ise de; izah olunan delillerin bUton halinde

degerlendirilmesi sonucunda �Upheli Ergin Saygun'un getin Dogan liderliginde, TUrkiye

Cumhuriyeti YUrUtme Organml Cebren Iskat veya Vazife Gormekten Men Etmek iyin olu�turulan

yapllanma iyinde yer aldlgl, bu amayla dUzenlenen balyoz gUvenlik harekat plam yeryevesinde

kendisine gorev teklif edildigi ve bu gorevi kabul ettigi, �Upheli ile birlikte general seviyesinde

bUton ust dUzey askeri personel ile ilgili olarak degerlendirmelerin yaplldlgl belgede hakkmda

olumlu gorU� bildirildigi, gorevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tespit edildigi, ozel

operasyon ve sorgulama timlerinde gorevlendirilecek personel, ozel gorevli toplama timlerinde

gorevlendirilecek personel, slklyonetim mahkemelerinde gorevlendirilecek personel, darbe

harekatl timlerinde gorevlendirilecek personel, gozaltl timlerinde gorevlendirilecek personel,

hasar tespit timlerinde gorevlendirilecek personel, kamu kurum ve kurulu�lannda

gorevlendirilecek personel, ozel hastaneler ve ilay depolarmda gorevlendirilecek personel,

gUmrUkler, depolar, ambarlarda gorevlendirilecek personel, all�veri� merkezleri ve glda

toptancllannda gorevlendirilecek personel timlerinin te�kilinde yall�tlgl, kolordu komutam olarak

yall�tlgl birimden kategorili personel olarak tavsif edilen yok saylda personelin balyoz gUvenlik

harekat plam kapsammda ili�iginin kesilmesinin ongorUidUgU, aym baglamda hassas tesisler ile

ilgili gorevlendirmelerin yaplldlgl, balyoz gUvenlik harekat planmm jenerik olarak mUzakere

edildigi plan seminerine katlldlgl, katlldlgl plan seminerinde sunum yaptlgl, sunumun iyerigi

incelendiginde iy tehdide donUk yall�malarda somut ki�iler Uzerinden yorumlar yaplldlgl, sunum

iyeriginde ve ses kaYltlannda geyen konulann dosyada mevcut diger yah�malar ile OrtU�tUgU,

yapllan yah�malarm sozlU arz mahiyetinde oldugu, bu suretle �Uphelinin TUrkiye Cumhuriyeti

HUkUmetini Cebren Iskat veya Vazife Gormekten Cebren Men Etmeye Te�ebbUs suyunu i�ledigi

kanaatine vanlml�tlr."

Mahkeme Ba�kam: "Samk Ergin Saygun hakkmdaki iddialar da Cumhuriyet

Ba�savclllgmm ilk iddianamesinde bu �ekilde yer almaktadlr. Samk kendisinin yann sabahki

duru�maya kadar sUre istedigini bugUn geli�en olaylar sebebi ile rahatslz oldugunu, savunma

yapamayacagml belirtmekte. Kendisine bu dogrultuda Mahkeme geregini takdir edecek kendisi

hakkmda. Size yazlll olarak da talep ederseniz iddianameleri verelim. Yazlll olarak vermemizi

ister misiniz?"

Sanlk Ergin Saygun: "HaYlr iyinden bir farkl yoksa."

Mahkerne Ba�kam: "Nasll anlayamadlm."

Samk Ergin Saygun: "Eskisinden bir farkl yoksa var iddianame."

Mahkerne Ba�kam: "Var elinizde degil mi?"

Samk Ergin Saygun: "Var evet."

Mahkerne Ba�kanl: "Hakim Bey varml�, yazlh olarak varml� elinde. Yani CD'yi aylp

inceleme imkanlm olmadl diyorsunuz. CD'de tamamen iddianamelerin dijital ortama aktanlml�

�ekli var. Sizde yazlh varsa birebir aymsl."

Samk Ergin Saygun: "Yok yani tamam. 0 zaman alaylm eger bir �eyi olmayacaksa."

Mahkeme Ba�kanl: "Elimizdeki yazlillardan verelim."

Sanlk Ergin Saygun: "LUtfen." .

Mahkerne Ba�kanl: "Daha olmazsa yeti�emezseniz g' torUn Ceza Infaz munda ve In
kendisine ya asmlar yeti�irler herhalde bir 15-20 da ikada getirirler eki �imdi �eyi e

soyleyeyim. en celse ki tom tutanaklar ham, Mahk me tarafm n incelendi UYA 'a

aktanldl. en olursa onIan dijital ortamda verebilir= Burada s Iklardan .isteyen � �.sa
mU r CD'ye aktanp getirsinler nakil once u �tlrsmlar sizr/ Yam tum
dur �ma an incelemeniz iyin ham edildi. Diger tara n yani once bir yar#� anla. lima

.A()Z�
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oldu yani Mahkeme tehdit ediyor diye. Turkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri kimseyi tehdit etmez.

Bir Makama ka�1 tehdit yapllmasl kar�lsmda 0 Makamm tehdit ka�lsmda Mahkemeler geregini

yapar demesi hi�bir hukuk duzeninde su� olarak gorulemez veya tehdit olarak gorulemez.

Dunyanm hi�bir yerinde millet adma yargllama yapan bir Mahkemeye hakaret etme sayglslzhgl

gorulmemi�tir. Ama maalesef burada zaman zaman bunIan ya�lyoruz. Mahkemeye hakaret

etmek kimseye bir �ey kazandlrmaz. Biz 1,5 yill a�km zamandlr burada en buyuk vaktimizi

buraya harclyoruz. Bizim Be�ikta�'ta zaman zaman ifade ettim yazm 750 civannda tutuklumuz

vardl. Bunlan orada da �ah�tlk �u anda SSO'iere indirdik. Onlar da Turkiye Cumhuriyetinin

vatanda�1. Onlann Mahkeme Mune �Ikma haklan 2-3 ayda bir var. Yani 2-3 ayda bir gunde 6

dosya. 6 tane tutuklu dosyasl ahyoruz. Kimisinde 10 tutuklu var, kimisinde 15 tutuklu var,

kimisinde 1 tutuklu var, 2-3 tutuklu var. Onlar kendilerini 3 ayda bir ifade edebiliyorlar ve surekli

mumkun oldugu kadar dosyalannl karara �Ikartmaya �ah�lyoruz. Burada bazen 2 hafta ara

veriyoruz 3 hafta duru�ma yaplyoruz. Bazen 1 hafta ara veriyoruz veya 10 gun ara veriyoruz 2-3

hafta duru�ma yaplyoruz. Bu kadar kendilerini ifade etme imkanmm tanlndlgl yerde Mahkemeye

savunma hakkl klsltlanlyor, bize soz vermiyorsunuz �eklinde beyanda bulunmak da bilmiyorum

bu mevcut durum kar�lsmda ne kadar hakll. 0 zaman diger sanlklar ne yapacaklar. Turkiye'deki

Mahkemelerde tutuklu sanlklann hi�bir tutuklu sanlgm bir kere 2 aydan once Mahkeme onune

�Ikma imkanl yok ve �Iklyorlar 1 saat savunma hakkl var. Burada gunlerce savunma hakkl

tanlnlyor ve bugune kadar ki herkes burada duru�maYI izliyor. Savunmalar a�amasmda

Mahkeme hi�bir kimsenin sozunu kesmedi, hi�bir sanlgm sozu kesilmedi, hi�bir mudafiinin sozu

kesilmedi. Sonuna kadar ne ifade etmek istiyorsa bu imkan saglandl. Burada sanlk saylsmm

fazlahgl sebebi i1e delillerin tartl�llmasl a�amasmm ve sanlk beyanlanna kar�1 beyanda

bulunulmasmm bir sure�te ge�i1ecegi ifade edildi ve 0 a�amada da size soz hakkl verilecek. Tek

tek sanlklara soz hakkl verilecek tek tek mudafilere soz hakkl verilecek ama bu surede oncelikle

soz hakkl mudahil ve Cumhuriyet Savclsmm. Onlar bu soz haklannl kullandlktan soma size de

tek tek soz hakkl verilecek. Boyle iken yani duru�mada gerginlik �Ikarmak ve ortada bir

savunma varken oncelikle savunmanm ahnmasl gerekiyor. Yani bu �ekilde bir olaym ya�anmasl

da ger�kten uzuntu verici. Mahkemenin buna sebep oldugunu zannetmiyorum. Mahkeme

CMK'YI uyguluyor. CMK'daki usul ne ise ona gore hareket ediliyor ve CMK'daki hi�bir usul

hukmu de tartl�llmadan ya da Mahkeme tarafmdan bir karara baglanmadan ge�ilmeyecek.

Sadece �ok klsa bir sure sablr. 1 gun 2 gun sablr veya 1 hafta sablr. Sure� bitmedi biz

duru�maYI 6'sma kadar dedik ama gerekirse uzatacaglz. Yani herkese bu konuda kendini ifade

etme imkanl tanmacak. Avukat Bey yani duru�maYI kapatacaglm buyurun bir �ey demek

istiyorsunuz herhalde. Evet sanlk mudafii bir diyecegi olmadlgml soyledi. Buyurun Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Haluk Pek�en: "Saym Ba�kanlm serzeni�lerinizi �oyle bir

!;ley ile degerlendirmekte yarar goruyorum ben. Saym Mahkemenize bugune kadar Israrla bir �ey

talep ettik Mahkemenizden. Ceza Muhakemeleri Usulu Kanunu hukumlerini uygulayabilirsek

hem kamuoyunda olu�mu!;l olan mahkemelere i1i�kin intiba ortadan kalkacaktlr, hem sanlklar

kendilerinin nasll bir yargllama sureci i�erisinde oldugunu kolayca gorebileceklerdir hem de

bizler sanlk mudafileri olarak muvekkillerimize ili�kin iddialann nasll kar�i1anabileceginde

ongorebilecegiz ve yasal duzenlemeleri kendilerine aktarabilecektik. Ama gorduk ki mahkemenin

oyle olmasl gerekmiyor. Mahkemenin oyle oldugunun algllanmasl bile ciddi bir adil yargllanma

i1kesinin ihlali niteliginde. $imdi 2 ornek soyleyeyim size. Neden mahkemeye kar�1

Meslekta!;llan a d iddi anlamda bir kaygl olu�mu�. $imdi 1.) Burada mu el K a

Kuwetleri I olacak Degerli Subaylmlz sanlk stat�.. su ile yargllanmak . endisi 2 ta e

beyanda uyor. Diyor ki; 1.) Ben bu eylemle, i�lem e, Bilvanis 9i . i i�lemi i1e gore e

geldig tim ben de merak ettim sordum. B na denildi Eski�ehir il Emni et

Koordi)las n r ai-an geregince biz bu fotografla �ektik. S m Mahkeme v<l;a S ym
Savcn1lk' Eski�ehir'e yazl yazarak bugun bu ulkehi Hava wetleri Komuta'n1 01 aSI
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gereken ki�inin kaderini etkiledi, yazlyl yazmadl. Ba�ka hangi delil var? Ikinci bir delil var ml?

Yok. 2.) Aynl sanlk diyor ki bana bu emri verilmeden once bunun bir Milli GOvenlik Kurulu Karan

oldugunu teyit ettirdim. 0 donemin Hava Kuvvetleri Komutanlnl aradlm boyle bir emir varml�

dogrumudur efendim dedim diyor. 0 da teyit etti. Saym Mahkeme bunun tanlk olarak

dinlenmesinden ba�ka hangi delili toplayabilir? $imdi boyle olunca efendim 0 zaman ciddi bir

ku�ku ortaya glklyordu. Onun igin Saym Mahkeme Ceza Muhakemeleri UsulO Kanununun ben

�u anda size eger dinlerseniz sablr ile size 100 tane yasaya aykm usul uygulamanlzl

soyleyebilir. E bunlan kar�llamazsanlz Ba�kanlm biz savunma olarak ne yapabiliriz? Ben

burada bazen kendimi aksesuar olarak hissediyorum. Dogrusu buna da OZOIOyorum ama

avukatsam, soyledigimin itiban varsa Saym Mahkeme bunu bana gostermeli. Ben sizin

Mahkemenizin bir pargaslYlm. Bu parga oldugumu nasil gorecegim ben? $imdi Saym Peksak

soru soruyor mOvekkilierime. Gergekten sordugu sorulara baklyorum ben de dOn ak�am

mOvekkilierim i1e de konu�tum. Sordugu sorulan gordOgOm zaman gurur duyuyorum. Sorulann

tamaml gergekten maddi gergegi aramaya yonelik ama Saym Iddia Makammda oturan

arkada�lanmlzdan birisi kesin sesinizi, el kol hareketi gibi hareketlerde bulunuyor. Aynl tavn,

duru�madan glkanlma tavnnl Saym Iddia Makammda oturan Saym Savclya gostermi�

olsaydmlz sizi ayakta alkl�lardlm ben. Budur ku�kulan yaratan."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Pek�en: "Te�ekkOr ediyorum efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Demek ki savunma hakkl yani savunma konusuna gegildiginde soz

hakkl verilebiliyor yani. Yani az once ya�anan olaylarda da bu a�amaya geyebilseydik belli bir

yere gelinebilecekti."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Pek�en: "Hakllsmlz Saym Ba�kanlm ama bunu

kar�lllkh yapmamlz gerekiyor."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Pek�en: "Ama Mahkeme."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Pek�en: "Saym Iddia Makammda oturan Saym

Savcmm tavnnl duru�ma adabma yakl�lr buluyorsanlz 0 zaman kocaman bir ku�ku olu�uyor

efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki Taylan l;aklr mOdafii Adil Atabay da bugOn duru�maya

gelemeyecegine dair mazeret dilekgesi gondermi�."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Ba�kanlm ben de soz alabilir miyim?"

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun Ahmet Yavuz."

Sanlk Ahmet Yavuz: "Ba�kanlm 11 $ubat 2011 gOnO tutuklandlglmlz gOn mOdahii

avukatlann mOdahilliklerinin kabul edilip edilmemesine ili�kin olarak bize soz vermi�tiniz. Ben 0

gOn size �unu ifade etmi�tim. $u 11 numarall CD'yi herkesin saygl duyacagl bir bilirki�iye

gonderin ben 0 zaman eger 0 bilgiler dogru ise mOdahil avukatlann mOdahillik taleplerini kabul

ediyorum demi�tim. Baklnlz 14 ay gegti 0 gOnden bu yanda daha 11 numarah CD henOz bir

bilirki�iye gitmedi. $imdi ben sahte bir CD ile yargllandlglml biliyorum. Ama benim sizden

istegim bana slk slk soz hakkl vermeniz degil. Benim sizden istegim �u sahte CD oldugunu iddia

ettiklerimizi IOtfen bilirki�iye gonderin biz de ne oldugunu bilelim. Ondan sonra siz de

yargllamanlzl gonOI huzuru ile yapm. Biz de gonOI huzuru ile yargllanallm birincisi bu. Ikincisi
iddianame diyor ki Aytag Yalman darbeyi onlemi�tir. Oyle mi efendim? . ianame

taraflnlzdan da kabul edildi ama ne soru�turma safhasmda Savcllar t mdan ifadesi a Iyor

ne de biz talep ttigimiz halde ifadesine ba�vuruluyor. $imdi bir Og" cO hususu daha soyl yip

bitirecegim. Ah akan Erdogan ilk bilirki�i raporunu ve 'yor. Diy, r ki 1. Ordu bilgisayarlan da

yapllan in ede bu evraklann higbirisine rastlanmaml tlr diy r. Ama sizin gegen duru ma

sonu - uz deli ler arasmda ben onu duyama 1m. nh� ml duydum ii,eiy um

bugLJ r - m, inceleyecegim. $imdi boyle 'r anlkla lehine bir bilirki�i r oru var.

Mah en tarafmdan dikkate almmlyor. Ben a�a imseye sayglslzhk yap dim ama
I
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bana sayglslzilk yaplldlgml dO�OnOyorum. Hatta bana hakaret edildigini dO�OnOyorum. Yani ben

bu darbe davasmda yargllanmak sureti ile hakarete maruz kaldlglml dO�OnOyorum. QOnkO ben

ger�egi biliyorum. Ben soz hakkl istemiyorum bir daha da konu�mak istemiyorum. Benim

emrimde bir sOrO insan var onlann emrimde olmadlgl halde listelere dahil edildigini de biliyorum.

BugOne kadar Mahkemeye de ifade etmedim ama bunIan da soylemeyecegim gerekiyorsa ama

kOften �u 11 numarail, 17 numarail CD'yi Mahkeme bilirki�i heyetine gondersin bir rapor alsm.

Biz de ona gore su�lu muyuz, degil miyiz ona gore yargllanailm. Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba:;;kanl: "Evet Abdurrahman Ba:;;bug."

Sanlk Abdurrahman Ba�bug: "Bundan ewelki taleplerimde bilirki�i konusunu ozellikle

vurgulaml�tlm, raporlar arasmdaki �eli�kiyi vurgulaml�tlm ve bilirki�i talebinde bulunmu�tum ve

CD'lerin imajlannl istemi�tim. Bunlar ile ilgili olarak genet olarak birincisi sanlklann hukuki

durumunu etkilemeyeceginden dendi ben anlam veremedim ama 0 �ekilde 0 gerek�e ile bOton

taleplerim reddedildi. Bunlar ile ilgili de aynca delillerin degerlendirilmesi safhasmda geni� �apil

bir dosya hazlrilgl oldugunu delillerin degerlendirilmesi safhasmda bunIan a�lklayacaglml

soylemi�tim. $u anda hazlrlm ben �u anda hazlnm. Zannedersem �u anda da pek problem yok .

Ben ge�ip bu arZlml yapmak istiyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk Ergin Saygun: "Qlkabilir miyim?"

Mahkeme Ba�kanl: "Tabi siz rahatslzsanlz �Ikabilirsiniz."

Sanlk Ozden Omek: "Saym Heyet hallrlayacagmlz Ozere 17 gOn onceki Cuma gOnOnden
bir alacaglm vardl sizden, 0 hakklml kullanlyorum. Salonda bulunan herkes�e malum oldugu

Ozere bu davada 2 tez �atl�maktadlr. Iddia Makamma gore klsaca 2002 Kaslm aymdan 2003

Agustos ayma kadar olan donemde bu salonda bulunan ki�ilerce TOrk Silahll Kuwetleri i�inde

ve askeri hiyerar�i dl�mda bir darbe te:;;ebbOsOne hazlrilk yapllml� ve yapllan hazlrilklar 5-7

Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu seminerinde tartl�llml� ancak zamanln Kara Kuwetleri Komutanl

Orgeneral Ayta� Yalman tarafmdan eyleme engel olunmu� ve bOtOn faaliyet Agustos 2003

aymda sonmO�tOr. Savunmanm savml ise �oyle ozetleyebiliriz; Iddia Makammm tezi dogru

degildir. Anllan donemde darbe te�ebbOsOne hazlrilk eylemleri olmaml�tlr. Boyle bir gorOnto

veren saylsal veriler ve diger tOm deliller sahtedir. Ve dOzmece olan bu eylem TOrk Silahil

Kuwetlerini kO�Ok dO�Orerek belli siyasi gruplara istediklerini yapabilmeleri i�in onlerini a�maYI

ama�lamaktadlr. Bu tezlerin ifade ettigim :;;ekilde tanlmlanmasl eksik olabilir ama yanil� degildir.

Tezimiz kapsammda sizden bazl tanlklann dinlenmesini talep etmi�tim. Bu talebim CMK

kapsammda dogal bir talepti. Esasmda bu talep 365 ki�inin yOzde gO'mdan fazlasmm talepleri

ile de OrtO�mekteydi. Oncelikle Iddia Makammm tezinin delilsiz, tanlkslz ve sadece Soru�turma

Savclsmm hayal gOcOnOn OrOnO olan dayanak noktalanndan birini �Oriitebilmek i�in zamanm

Kara Kuwetleri Komutanl Emekli Orgeneral Ayta� Yalman'm dinlenmesini istedim. Duymak

istedigimiz konu �ok basilli. Su�un i�lendigi doneme ait iddia edilen bir darbe te�ebbOsOnden

haberi olmu� mudur? Olmu� ise sozde darbeyi nasll engellemi� ve neden su�lular hakkmda bir

i�lem yapmaml�tlr. Bu talebimi ve talebimizi kabul etmediniz. Tabi bir �ey daha eklemek

istiyorum. Qok Saym bir komutan arkada�lmm kendi nzasl ile gelip burada :;;ahitlik, tanlkilk

yapmamasl da aynca Ostonde �ok dO�OnOlmesi gereken bir konudur. 2. olarak; Iddia Makammm

bOton bilimsel ger�ekleri yok sayarcasma ortaya koydugu Ost veriler ve diger bilgisayar ile ilgili

teknik konularda dayanagml te�kil eden TOBiTAK ve Emniyet bilirki�ilerinin burad larak
dinlenmesini is i Ekim 2011 tarihinde size y pllglm talepte .. I�rlerin yanil�11 r

yaptlgml, ken' den istenilen gorevlerin �ok az bir k mml yeri getirdiklerini soylemi:;;ti ...

Bu tanlk dinlenmesini kabul etmediniz. Yeni bilir i talep tim. bu gOne kadar, bu g" e

kadar a Heyetin lumlu cevap alamadlt ma u arada TOBITAK'm 1. v 2.

imajlan erlerinin uyumsuzlugu i�in muht v I d - ru olmasa da bizl in idd' sml

�OrO bir bilirki:;;i raporunun ailndlgma �ahit 01 . Ani Ik ki istenince ol�rmu . Vine
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13 Ekim 2011 gunu yaptlglm konu�mada, buraya �ok altlnl �izerek konu�uyorum. Sizlere kanltl

ile Taraf Gazetesinin ve Mehmet Baransu'nun kuwetli �upheli durumda oldugunu ve kendisinin

tanlk olarak dinlenmesini talep ettim. Onu da kabul etmediniz. Tanlk olarak dinlenmesini talep

ettigim polis Iistesinde Hakan Erdogan'ln evraklnl 1. Ordu SavcllIglndan teslim aldlglnl tespit

ettigimiz polis memurunu da ismi yard!. Onu da kabul etmediniz. Bilirki�i Ahmet Erdogan

meselesi ile ilgili �ok �ey soylendi onun i�in bu meseleyi burada dile getirmiyorum, ama onun da

tanlkllglnl kabul etmediniz. Bu taleplerin kabul edilmemesi i�in ben 3 muhtemel neden

du�undum. 1. olasl neden; tanlkllglnl talep ettigimiz ki�iler birileri taraflndan koruma altlna

allnml�tlr. Biz boyle bir olaslllgin dogru olabilecegini du�unmuyoruz. 2. olasl neden; Mahkeme

bu ki�ilerin i�inde yer aldlgl Iddia Makaml savlannln dogru oldugunu bilmekte ve herhangi bir

katkl saglayamayacagl i�in kendilerini davet etmemektedir. Boyle bir neden ge�erli olamaz. Zira

16 aydlr bu ki�ilerin dayanak olduklan konulan destekleyen ne bir delil gorduk, ne de bir tanlk

dinledik. Mahkeme sadece onune gelenleri degerlendirmek zorunda olduguna gore bu neden de

ge�erli degildir. 3. olasl neden ise; Mahkeme bizim tezimizi goz onune almamaktadlr. Olabilir,

ama Mahkemenin bu degerlendirmesi bizim bu savunma hakklmlzln klsltlanmaslnl, tezimizin

dogrulugunun ve ge�erliliginin kanltlanmaslnl saglayacak olan tanlklann, bilirki�i1erin

dinlenilmesini onleyecek bir karan gerektirmez. Bizler insanlz ve haklanmlz garanti altlna

allnml�t1r. Buna kar�1 kimse hareket edemez. Bu tanlklar bizim savundugumuz tezin ana

direkleridir. iddia Makamlnln iddialan i�in kullandlgl kaynaklardlr. Kaldl ki tanlklann ilia ki

lehimize beyanda bulunacaklan da beklenmemektedir. Ama Mahkemece bugunku tarih itibari i1e

davet edilmediklerinin zabltlara ge�mesini istedim. Zira bu tutumu nedeni i1e Mahkemenin

tarafslzllgl hakklnda zihnimizde bir�ok sorular olu�maktadlr. Esaslnda devlet gorgum ve ki�isel

terbiyem daha fazlaslnl soylememe izin vermiyor. Ama �una inan ki gerekirse soylerim. Sayln

Ba�kan, Degerli Heyet sizlerden 12 aydan fazla sureyle hemen hemen her ay sonunda 11, 16,

17 nolu CD'lerin 1. ve 2. imajlannl istedim. Sayln Mahkeme her seferinde anlayamadlglmlz bir

gerek�e ile talebimizi reddetti ve bu karannda IsrarCI oldu. Soma bir gun yine anlamadlglmlz bir

gerek�e i1e imajlar bize verildi. Tabi bu arada 1. balyoz davaslndaki sanlklann tumu

savunmalannl yapt!. Dogal olarak herkes savunmaSln1 savunma hakkl klsltlanml� olarak yapt!.

Benim anladlglm savunma hakkl sadece burada soz verilme hakkl degildir. Madem sonunda

imajlar bize verilecekti, neden ba�lnda verilmedi. Ortak kanlmlz �udur ki; Saym Mahkeme

taleplerimiz hakklnda karar verirken bizim sahtekarllk ispat etmeye �all�t1glmlzl ve

masumiyetimizin yegane kanltlnln belgelerin sahte oldugu ger�eginde yattlglnl

hatlrlamamaktadlr. Bizler hayatlmlzda ilk kez bir Mahkemeye geliyoruz. Usulleri bilmiyoruz .

Anladlglm kadanyla Avukatlanmlz da Mahkemenin bir soma atacagl adlml tahmin etmekte

buyuk slklntl �ekiyorlar. Hal boyle olunca, biz sanlklar yargllama suresince gozleri bagll olarak

yuruyoruz. Bilmiyorum belki de istenen budur. Size sorgulama safhaslnda az da olsa deliller ile

ilgili bazl sorular sordugumuz da CeVablnlZI delillerin degerlendirilmesi safhasmda diyerek

ertelediniz. $imdi 0 safhadaylz, ama zaten hepiniz sorgulama safhasmda deliller

degerlendirdiniz diyorsunuz. Bunun boyle olmadlglnl siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz,

tutanaklar da biliyor. Ama bizim esas endi�emiz esas hakklndaki savunmaya ge�ince bizlere bu

seferde siz savunmanlZI zaten sorgulama safhaslnda yaptlnlz. Bu nedenle savunmanlza gerek

yok veya sadece 2-3 dakika savunma yapabilirsiniz denecek olmasldlr. Sayln Heyet evet

saYlmlz fazla, ama bu olumsuzluk bizlerin masum iken su�lu hale gelmemize zemin

hazlrlamamalldlr. $un kesinlikle soyleyebiliriz; ben ve tum arkada�lanm .. I oncelikle

buradan aklan r �Ikmak istiyoruz. Tutukluluk suresin gelince bu ko aa soyleyecegim

hemen h I Avrupa Insan Haklan Komisyonu Kom eri taraflnd soylenmi� durumda.

Siz Isted'" k �ey, bu konuda adalettir. Belirtmi oldugum nularda eger Mahkeme

tekrar o)tl uz bi ce se biz kendimizi nasll �a nacaglz. Tanlk, bilirki�i kl'nusund

tekravbir, verecekseniz lutfen bu soylediklerimi, ,�z iz �er vesinde goz on.ilne allnl�.
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Eger almayacaksamz bu soylediklerim savunmamln nasll klsltlandlglnln delili olarak kayltlarda

gorulsun. Eminim burada hepimiz maddi gere;:ege slhhatli ve lilupheye yer blrakmayacak lilekilde

zaman kaybetmeden ulalililmaslni arzu ediyoruz. Ama SayIn Mahkemeyi bu konuda bizleri engel

degil, tarafslz olarak gormek istiyoruz, telilekkur ederim."

Mahkeme Balilkam: " Buyurun."

Samk getin Dogan: "SaYIn Balilkan, sizlere 15 aYI alilkln suredir bu durulilma salonunda

ileri surdugumuz say ve taleplerimizden klsa hallrlatmalar yaparak kurgulanmllil balyoz

davaslnln tamamen e;:oktOgO bu alilamada son sozlerimi soylOyorum. Durulilmanln balilladlgl ilk

gunden balil1ayarak, bu davanln Turk ulusuna, Turk Silahh Kuwetlerine e;:ok aglr bir bedel

Odettigini, e;:ok pahahya mal olmakta oldugunu ve bu davdaki samklann buyuk e;:ogunlugunun

sadece ve sadece sahteligini ispat edebilecegimiz dijital veriler uzerinde isimleri bulundugu ie;:in

burada yargllanmakta olduklannl belirtmililtim. Bu nedenle hangi bilgisayarda olulilturuldugu

bilinmeyen, ancak iddianamede belirtileninin aksine TOrk Silahh Kuwetlerine ait bilgisayarlarda

olulilturulmadlgl bilirkilili raporlanyla kamtlanan, Ozerinde Islak veya dijital bir imza da

bulunmayan bu dijital verilerin yasal deli I niteligi talil1ylp talil1madlgl konusunda bir bilirkilili

heyetine inceletilerek tespit yapllmasl yolunda bir e;:ok defa taleplerde bulunmuliltum. Once bu

konunun halledilmesi gerektigini belirterek geriye seminerin kalacaglm, seminere katllan 162

kililinin sadece 48 kililisi sanlk durumunda oldugunu, benimle seminere katllmak zorunda olanlara

bu nedenle sue;:lama yapllamayacaglnl, eger seminerde bir sue;: ilillenmililse bunun hesablnln

sadece benden sorulmasl gerektigini ve bunu vermeye de hazlr oldugumu belirtmililtim. Bu

arada seminerin hazlrllk e;:ahlilmalannln benim emirlerim dogrultusunda yaplldlglnl, seminerin

benim taraflmdan sevk ve idare edildigini durulilmalarda ortaya konan belgeler ve seminer ses

kaYltlan hie;:bir kUlilkuya yer vermeyecek lilekilde ortaya koymuliltur. Vine bu salonda bir yll once

22. celsede melilru zemini olmayan, daha balillamadan dayanagl bUlun savlann e;:OrUlOIdugu,

hukukun ve adaletin e;:ignendigi, yok sayildlgl bir davanln samgl olmaz, olsa olsa tamgl olur

diyerek okumaya balilladlglm karlill iddianamem ile size bu davaya i1ililkin tarihi sorumlulugunuzu

ammsatmak istemililtim. $imdiye kadar verdiginiz kararlarla hie;: dikkate almadlglnlz ve uzerinde

dUlilOnmeye gerek duymadlglnlz alilikar olan sozlerimi davanln bugOn ulaliltlgl boyutta klsaca

tekrar hatlrlatmak geregini duyuyorum. Tarih ulkemizde ve dunyada siyasal iktidarlann belli

politik hedefleri ugruna nice kilili ve gruplann duzmece bahanelerle yargllandlglna lilahittir.

Adaletin ayaklar altlna allndlgl, insanlann korkuyla sindirildigi, ozgur baslnln buyuk ole;:ude

susturuldugu bu gibi durumlarda gee;:ici olarak gere;:ek sue;:lulann, zorbalarln itibar gormesi hatta

yuceltilmesi toplumlann yamltllmasl dogaldlr. Ancak bugun saygl ve rahmetle anllanlara ise

dunun duzmece davalanmn sanlk ve mahkumlandlr. Lanet ile amlanlar ise Nemrut Mustafa

Palila Divanl ve benzeri mahkemeler ile bu tor mahkemelere ruhsat verenler, kol kanat gerenler,

hakslzllk ve hukuksuzluga alk1lil tutanlardlr. Burada kendi cemaatleri dllillnda herkesi dUlilman

goren bir zihniyetin muvazzafl, emeklisi i1e yalilamlannl ulkeye adamllil Mustafa Kemal'in

askerlerinin Cumhuriyete ve onun ilkelerine baghhklannln kefaretini Odetmek ie;:in kurgulanan bir

davasl gorulOyor. Bu davanln Turk adalet tarihinde onemli ibretlik bir yer tutacaglna kUlilku

yoktur. Er veya gee;: bu salonda samk olanlann samk slralannda oturanlann boyunlanndaki samk

yaftalannln bire;:ogunda oldugunu bildigim Oston hizmet Osto cesaret ve feragat madalyalanndan

e;:ok daha fazla ovune;: kaynagl olacaglndan kUlilku duymuyorum. Bu salonda samklarln dllillnda

kalanlann tarihin hOkmu ile yaplliltlnlacak yaftanln niteligi davanln sonunda . nec . Turk

Ulusuna, ad e al guvenligine bireylere maliyetine bakllmaksl ciddiyetle ele all an

davanln ci' ahnacak bir tek delili bile bulunmamaktadlr. ayln Savcllar gere;:e eri

olabildi-' rak, saklayarak, gormezlikten geler� imzasl ve sahteligi slrltan d'ital

ortamda ria delillerie;:ek sayarak bir iddianam hazlrla liar. Istediginiz herhan bir

ortam .. e ilen ve bu nedenlerle dunyanln hie;:bir . kesinde melilru bjl' da anln
ze I mayan bu verileri beige sayarak iddiananlie zdllar v bu nedenle dElhazl anan
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iddianame bir iddianame degil, a91k9a bir iftiranamedir. Bu a91klamadan sonra benim ve takip

eden gOnlerde arkada�lanmm yaptlgl a91klamalar gergegin Ozerindeki igreti OrtOyO tamamen

kaldlrml�, gergegi gormek isteyenlere davanm hi9bir yasal dayanagmm olmadlgml davanm

komple olarak bir gete tarafmdan kurgulandlglm hi9bir ku�kuya yer vermeyecek tarzl ortaya

koymw;tur. Ortaya koydugumuz resmi beige ve kamtlara itibar etmeyi�iniz taleplerimi kabul

etmeyii?iniz aksini soylemii? olsanlz bile bu davanm gergekte TOrk Silahli Kuwetlerini

itibarslzlai?tlrmaya yonelik bir yargllama oldugu inanci biz samklarm otesinde TOrk ve dOnya

kamuoyunda yaygm bir kanaat olarak yer almli?lir. Bu davaya i1i�kin bilgi ve yorumlan yandai?

olmayan medyadan da takip etmenizi oneriyorum. Bu baglamda saygm bir kalemden balyoz

davasmm nasll yorumlandlglna ilii?kin birka9 satin dikkatinize getirmek istiyorum. Kisaca dile

getirirsek sU9lamaslyla, iddianamesiyle, hukuku ile insanl isyan ettiren, insanm i9ini eriten

yargmm bu duruma dO�mesinden dolayl utandlran bir hukuk devletinin sonsuzluga degin alnma

yap1i?lp kalacak kapkara bir lekedir ve 9ad1r tiyatrolanna parmak ISlttlracak kertede dOzmece bir

seyirliktir. Toplumumuzda Ozel Yetkili Aglr Ceza Mahkemelerindeki duru�malan bir tiyatroya

benzetenler giderek artmakta oldugunu gormekteyiz. Bizler bu oyunun zorunda olarak bir

... par9asl olmaktan blktlk, usandlk siz usanmadmlz ml? Dava konusu dijital verilerin sahte

olduklannl kamtlayan bilgi ve resmi belgeleri Heyetinize sunulmu� olmasma ragmen maddi

gergegin ortaya 91kmasl i9in hi9bir ara�tlrmaya gerek duymayacagmlzl dava ile ilgisi

bulunmadlgl davaya bir katklsl olmayacagl gerekgesi ile nasll baglayabiliyorsunuz? Vatan haini

ve TOrk Silahli Kuwetlerinin yeminli dOi?mam olduklan a�ikar olan sahte beige Oreten getenin

bunca gayret ve tertiplerine ragmen sanlklann SU91uluguna i1i�kin hi9bir kamt bulunamazken

hakklmlzda su9 kuwetli su9 �Ophesi varligmm devam ettigini ileri sOrerek sanlklan dort duvar

arasmda tutmaya nasll devam edersiniz? Esasen bu davada Saym Heyetinizin maddi gergegin

ortaya 91kanlmasl ile ilgili ne ol90de ilgili oldugu sanlklara yoneltliginiz sorularla da yeterince

ortaya konulmu� bulunmaktadlr. YOrekleri yurt sevgisi ile dolu olanlar i9in gergekte bu davada

i�lenen hukuk cinayetlerinden daha vahimi bu davayl kurgulamak ugruna vatana ihanet sU9unun

i�lenmii? olmasldlr. Bu su9 tam bir aymazlik igerisinde getenin Oretligi sahte dijital belgelerin

gergek oldugu samsml yaratmak i9in devlet slm niteligindeki 1. Ordu birliklerine ait gergek

planlarla birlikte piyasaya sOrOlmesidir. Bu suretle 1. Ordunun gergek planlan istenmeyen

kii?ilerin ve Olkelerin eline ge9mi� basmmda yer almli?tlr. Bu planlann yOrOrlOIOkten kaldlnlmasl,

ulusal gOvenligimizde meydana gelen hasann onanlmasma yetmeyecegini bu i�in uzmanlannca

90k iyi bilinmektedir. Diger yandan balyoz davasmda 365 samgm tutuklu olan 250'sinin yOzde

... 75'i yani 185 ki�isi TOrk Silahli Kuvvetlerinde aktif gorevde olanlardlr. TOrk Silahli Kuvvetlerinin

en mOmtaz elemanlannm isimleri dijital sahte belgelere konarak 90k kolay samk yapllml�,

parmakliklar ardma konulmui?tur. En bOyOk hasar, Karadeniz ve Akdeniz'de hemen hemen en

90910 donanmasma sahip TOrk Deniz Kuvvetlerinde meydana gelmii?tir. Deniz Kuvvetleri

Komutanligmda toplam 48 muharip amiralden 25'inin parmakliklar ardma kondugu gozonOne

alinlrsa TOrk Deniz Kuvvetleri Komutanliglmlzda indirilen darbenin a911an yaranm bOyOklOgO

daha iyi anlai?llacaktlr. Daha once belirttigim gibi hukuk cinayetlerini ki�isel maliyetleri emekleri

bir tarafa blrakalim TOrk Silahll Kuvvetlerinin bu davanm yol a9tlgl maddi ve manevi hasan

yaratanlar vatana ihanet sU9un i�lemi� olmuyorlar ml? Bir kamu davasl yOrOten Heyetinizin artlk

gOn 1�lgma 91kan gergek sU91ulann pe�ine dO�Olmesini saglamamz asli gorevinizin otesinde bir

vatan borcunuzdur. Durui?malarda sizlere i�aret ettigimiz davayl kurgulayanlann izleri

niteligindeki bilgi ve belgelere de hi9 itibar etmediniz. Istanbul Emniyet .. urlOgO Te 'rle

MOcadele $ube m uplannm bir bolOmOnOn sah e beige Oretim etesi ile i�birligi de

bulundugunu, Ian sahtekarliklarla ortaya koymaml kar�llik sad e bizim hakklmlzda u9

duyurusu lunmakla yetindiniz. BOlOn bunlara kar� �imdiye dar sahteligi slntan jital

belgelere an ak bu davc!y1 sablrla inan91a sor�o me bizi h kSlz ve hUku�::l: 0 rak
parmak I��cetutma kararligmlzl, cTs retinizi ner en aldlgmlz e,et bi gOn
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bOlOn lflplakhglyla ortaya lflkacaktlr. BugOn davayl kotaran lfetenin dijital belgelerinin ilferdikleri

zaman ve mekan lfelilikilerinin otesinde teknik olarak da 2007 senesinden soma oluliturdugunu

kanltlayan uluslararasl One sahip bir kurululiun haZirladlgl bilirkilii raporu Mahkemenize

sunulacaktlr. Anlalillan balyoz davaslnln soruliturmahglnl balilatan Sayln Savcl Bilal

Bayraktar'1n kendi ifadesiyle bilgisayar dahisi olarak nitelendirdigi uzmanlar yaya kalmllitlr.

Raporun gelf hazlrlanllilnln nedeni botOn Israrlanmlza ragmen CD'lerin imajlannln Mahkemeniz

taraflndan bize ancak Arahk 2001'de verilmili olmaslndan kaynaklandlglnln da altlnl lfizmek

isterim. Son taleplerim; 2011 tarihi, Arahk 2011 tarihi. SUlf unsuru talilmayan dijital belgelerin

2006 ylhndan once yazllmlli olmaslnln bilimsel olarak ortaya koyan Arsenal Danllimanhk

liirketinin verdigi rapora itibar etmede hala tereddotlO iseniz bililiim dahnda ihtisaslalim1li birimi

olan bir saygln TOrk Oniversitesine veya kurumundan telikil edecek bir bilirkilii heyetine

verdigimiz raporu ivedilikle inceletilmesini talep ediyorum. Raporun bir Ost on raporu rapor 500

sayfadlr. Bunun on raporu ozetinin liimdilik Makamlnlza sunuyorum. 2- Daha once baslnda yer

alan alflklamamda da belirttigim gibi bu dava ancak bu davayl kotaranlar ilferi girdigi zaman

sonulflanacaktlr. Heyetinizden bu davanln dOzmece bir dava oldugunu i1an ederek davayl

kotaranlar hakklnda sUlf duyurusunda bulunmanlzl arz ve talep ediyorum, teliekkOr ederim."

Mahkeme Balikanl: "Ali Fahir Kayacan balika yerdeki durulimalan sebebiyle 26-27

Mart'taki durulimalara katllamayacaglna dair faks gondermili. Yusuf Ziya Toker'in taleplerine

ililikin dileklfesi, Nedim GOngor Kurubali'ln (bir kelime anlali1lamadl) sunumuna ililikin dileklfe ve

ekleri, KOrliad Veli Eren'in mOvekkili Mustafa Erdal Hamzaogullan ile ilgili sunumu ve dileklfesi,

IIkay Sezer'in mOvekkilieri ile ilgili talepleri, Taylan 9aklr mOdafii Hasan Adil AtabaY'1n talepleri,

Deniz Kutluk ve Aydin GOrOI mOdafii GOI Hanyaloglu'nun talepleri, Deniz Cora mOdafii Av. Nairn

Karakaya'nln talepleri, Servet Bilgin'in talepleri, Rafet Oktar'ln talepleri, Ahmet Dikmen'in

talepleri, Orkun Gokalp'in imajlara ililikin talebi var onu verebiliriz. Murat OZlfelik'in mOdafii Mahir

IlilkaY'1n talepleri ve Ender Kahya, GOrsel 9ayplnar, Fahri Yavuz Uras mOdafiinin talepleri

Mahkememize ulalimllitlr. Diger bir konu Ahmet Yavuz mOdafileri Avukatlar Duygun Yarsuvat,

Nurcan 901, Mehmet Seli Yavuz reddi hakim talebinde bulunmulilar bugOnkO Mahkeme Heyetine

yonelik yine birlfok sanlk mOdafii isimlerini yazmllilar yine Mahkeme Heyetine yonelik reddi

hakim talebinde bulunmulilar bunIan da Mahkememiz ara verdigi esnada degerlendirecek.

Reddi hakim talebini de yann sabah onunla ilgili de karanmlzl alflklanz. Reddi hakim ile ilgili bir

karan vermeden bu aliamadan soma dava ile yasa devam etmeye imkan saglamlyoL0 nedenle

durulimayl burada bitirecegiz. $imdi liey var yani Mahkeme cesareti neregen.-atryor liek In ir

soz gelfti de, Mahkemeler cesaretini TOrk Milletinden ve yasalarda Ir balika hilfbir yerd n

almaz. Evet, durulimayl 27.03,2012 gOnO saat 99:30'a bl Iyoruz bugOnkO duruli a

tamamlanm�r:'26.03.2012
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