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EK-‐A:	  SAHTE	  DARBE	  PLANI	  SEMİNER	  İLE	  NASIL	  İLİŞKİLENDİRİLDİ?	  

İddia	  makamı	  “seminerde	  darbe	  planının	  üstü	  kapalı	  görüşüldüğünü”	  ileri	  sürmüştür.	  Ancak	  162	  
katılımcıdan	  sadece	  52	  kişiyi	  sanık	  yapmışlardır.	  Böylece	  geri	  kalan	  110	  kişinin	  3	  gün	  boyunca	  aynı	  
salonda	  ne	  yaptığı	  meçhulJ 	  	  kalmıştır.	  Bu	  iddia	  aynı	  zamanda	  mantıken	  mümkün	  görünmemektedir.	  
İçinde	  2006-‐2009	  yıllarına	  ait	  bilgilerin	  olduğu	  bir	  darbe	  planı,	  2003	  yılındaki	  seminerde	  görüşülemez.	  
Seminerde	  darbe	  planını	  prova	  eden	  sanıklar,	  2009’a	  kadar	  varan	  gelecek	  bilgilerini	  nasıl	  bilebilirler	  ve	  
prova	  edebilirler?	  	  2007	  MS	  Ofis	  programını	  nasıl	  kullanmış	  olabilirler?	  (aranızda	  MS	  Ofis	  2016’yı	  J 	  
kullanan	  var	  mı?)	  

Komplocular	  benzerlikleri	  kullanarak	  sahte	  darbe	  planını	  yapmışlar.	  “2003	  yılındaki	  1nci	  Ordu	  Plan	  
Seminerdeki	  “Hasar	  Kontrol	  Planı”	  sunumu	  ile	  ”Balyoz	  Harekât	  Planı”nda	  bahsedilen	  “Hasar	  Tespit	  
Timleri”nin	  benzer	  olduğunu	  iddia	  ederek,	  seminer-‐darbe	  planı	  ilişkisi	  kurmaya	  çalışmışlar	  ve	  suç	  
isnadında	  bulunmuşlardır.”	  	  

1. 	  “Hasar	  Tespit	  Timleri”	  	  Balyoz	  Harekât	  Planı”nda	  sadece	  bir	  yerde,	  iddianamede	  ise	  86	  yerde	  
geçmekte	  ancak	  hakkında	  hiçbir	  açıklama	  bulunmamaktadır.	  Dolayısıyla	  görevinin	  ne	  olduğu	  belirsiz	  olan	  
“Hasar	  Tespit	  Timleri”nin,	  iddianamede	  bu	  kadar	  çok	  sayıda	  ifade	  edilmesinden	  ve	  suç	  isnat	  edecek	  
şekilde	  anlam	  yüklenerek	  kullanılmasından,	  daha	  önce	  verilen	  bir	  hasarın	  tespiti	  ile	  görevli	  timler	  iması	  
anlaşılmaktadır.	  Ancak	  hakkında	  hiçbir	  açıklama	  olmayan,	  “Hasar	  Tespit	  Timleri”nin	  suçla	  ilişkilendirmenin	  
hiçbir	  dayanağı	  yoktur.	  O	  halde	  nereden,	  nasıl	  öğrenilmiş	  veya	  anlaşılmıştır?	  

2. Diğer	  sanıklara	  ve	  özellikle	  ayni	  davada	  sanık	  Feyyaz	  ÖĞÜTÇÜ’nün	  emniyetteki	  sorgusunda1	  aşağıdaki	  
soru	  sorulmuştur:	  

	  
3. Dikkat	  edilirse,	  bir	  kelime	  değişikliği	  ile	  (kontrol,	  tespit	  olarak)	  timler	  ismen	  “benzer”	  gösterilmeye	  
çalışılmıştır.	  Bunu	  yaparken,	  sunumdaki	  alıntıdan,	  “Hasar	  Kontrol	  Timleri”nin	  ne	  amaçla	  kurulduğu	  
atlanarak	  timlerin	  fonksiyon	  olarak	  da	  benzer	  olduğu	  algısı	  ile	  suç	  oluşturulmaya	  çalışılmıştır.	  “…bir	  kısmı	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Balyoz-‐1 158 numaralı ek klasör, pdf sayfa 243–244’e bakınız. 
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tespit	  edilen...”	  tabirinden	  kasıt,	  daha	  önceki	  bir	  soruda	  yer	  alan,	  bu	  timlerin	  2003	  yıllarındaki	  HSBC,	  
Sinagog	  bombalamalarında	  görev	  yaptığı	  imasıdır.	  Polis	  sorgusunda	  görevinin	  ne	  olduğunu	  belli	  olmayan	  
bu	  timler,	  suç	  isnadı	  yapılarak	  kullanılmışlardır.	  İddianame	  sayfa	  231’deki	  ayni	  suçlama	  aşağıda	  
görüntülenmiştir.	  Polis	  sorgusundaki	  tespitin	  savcılarca	  aynen	  kabul	  gördüğüne	  dikkat	  ediniz.	  	  

	  
4. Sizce	  isim	  benzerliği	  dışında	  işlevsel	  olarak	  paralellik/benzerlik	  var	  mı?	  Emin	  olamayanlar	  için	  
yansılardaki	  metinler:	  

İlk	  yansıda:	  VAZİFE:	  1nci	  Ordu	  Komutanlığı;	  Ordu	  Geri	  Bölgesinde,	  iç	  tehdit	  ve	  doğal	  afetler	  nedeniyle	  
meydana	  gelebilecek	  hasara	  ve	  tahriplere	  karşı	  korunmayı	  sağlamak	  maksadıyla,	  lojistik	  birlik	  ve	  tesisleri	  
ile	  sivil	  imkânları	  yeniden	  teşkilatlandırarak	  günlük	  hayatın	  aksaksız	  devamını	  sağlayacaktır.	  Diğer	  
yansıda	  ise:	  Tali	  Bölge	  Komutanlıklarınca	  kurulacak	  Bölge	  Hasar	  Kontrol	  Timleri:	  Ağır	  Enkaz	  Temizleme	  
Timi,	  Yangın	  Söndürme	  Timi,	  Hafif	  Kurtarma	  ve	  İşçi	  Timi,	  Sıhhi	  İlk	  Yardım	  ve	  Tahliye	  Timi,	  Mühimmat	  
İmha	  Timi,	  Araç	  Kurtarma	  Timi,	  Muhabere	  Timi,	  NBC-‐Nükleer,	  Biyolojik-‐Kimyasal	  Timi“	  denmektedir.	  

5. İddianamede,	  “buna	  paralel	  olarak”	  denmek	  suretiyle,	  açıkça	  Balyoz	  Harekât	  Planı	  içerisinde	  geçen	  
“Hasar	  Tespit	  Timleri”nin,	  sunumda	  geçen	  “Hasar	  Kontrol	  Timleri”	  ile	  benzer	  olduğu	  ifade	  edilmektedir.	  
Dolayısı	  ile	  sözde	  “darbe	  planındaki	  bahsedilen	  timler”	  ile	  seminerdeki	  “sunumda	  bahsedilen	  timler”	  
isimlendirmedeki	  benzerlikten	  hareketle	  ilişkilendirilmeye	  çalışılmıştır.	  	  	  

6. Ancak	  seminerdeki	  sunumda;	  düşman	  tehdidi,	  doğal	  afet	  gibi	  nedenler	  ile	  oluşan	  bir	  hasar	  
durumunda,	  hasarın	  olumsuz	  etkilerini	  asgariye	  indiren	  ve	  böylece	  günlük	  hayatın	  aksamadan	  devamını	  
sağlayan	  “hasar	  kontrol”ünden	  bahsediyorken,	  sözde	  darbe	  planında	  “hasar	  tespit”i	  denerek,	  “verilmiş	  
hasarın	  tespiti”	  ima	  edilmektedir.	  İşlev	  olarak	  ortada	  bir	  paralellik	  yoktur.	  Açıkça	  bir	  zıtlık	  söz	  konusudur.	  	  

7. Tespit	  tutanaklarını	  ve	  iddianameyi	  hazırlayanlar,	  anlam	  olarak	  taban	  tabana	  zıt	  olan	  “Hasar	  Tespit	  
Timleri”	  ve	  	  “Hasar	  Kontrol	  Timleri”ni	  bir	  birine	  paralel,	  yani	  benzer	  olduğunu	  söylemek	  suretiyle	  suç	  
üretmişlerdir.	  	  
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8. Sunumdaki	  Geri	  Bölge	  Hasar	  Kontrol	  Planı,	  Halen	  Kara	  Kuvvetleri	  Komutanlığının	  yürürlükteki,	  KKT	  
214-‐1	  Geri	  Bölge	  Harekât	  Talimnamesine	  uygun	  olarak	  hazırlanmıştır.	  Aşağıdaki	  alıntılarda	  Geri	  Bölge	  
Harekâtı,	  Geri	  Bölge	  Emniyeti	  ve	  Bölge	  Hasar	  Kontrolü	  olarak	  iki	  türlü	  olduğu	  görülmektedir.	  Geri	  bölge	  
emniyeti	  için	  “Sıkıyönetim	  Planı”,	  Geri	  Bölge	  Harekâtı	  için	  de	  “Bölge	  Hasar	  Kontrol	  Planı”	  sunumu	  
yapılmıştır.	  	  

	  

	  

9. KKT	  214-‐1	  Geri	  Bölge	  Harekât	  Talimnamesi	  5	  nci	  Bölüm,	  İkinci	  Kısım:	  	  “Bölge	  Hasar	  Kontrolü”	  
kısmındaki	  “Bölge	  Hasar	  Kontrol	  Planı”	  ile	  ilgili	  esaslar	  aşağıda	  görülmektedir.	  Seminerdeki	  sunumdaki	  bu	  
kavramların	  askeri	  talimname	  ile	  bire-‐bir	  aynı	  olduğuna	  dikkat	  ediniz.  
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10. Yukarıda	  görüldüğü	  gibi	  geri	  bölgede	  oluşacak	  bir	  hasarın	  olumsuz	  etkilerini	  asgariye	  indirmek	  
amacıyla	  hazırlanan,	  Geri	  Bölge	  Hasar	  Kontrol	  Planında	  bahsedilen	  “Hasar	  Kontrol	  Timleri”	  kaynağını	  
askeri	  talimnameden	  almıştır.	  Sözde	  darbe	  planındaki	  “Hasar	  Tespit	  Timleri”ni	  tanımlayan,	  görevini	  
belirleyen	  bir	  kaynak	  yoktur.	  İsim	  benzetilerek,	  suç	  üretiminde	  kullanılmak	  üzere	  uydurulmuştur.	  	  

11. İddia	  makamı	  seminerde	  görüşülen	  konuların	  “	  Balyoz	  Harekât	  Planı”nın	  üstü	  kapalı	  görüşülmesi	  
olduğunu	  ifade	  etmektedir.	  Üstü	  kapalı	  görüşme,	  iddianamede	  8	  ayrı	  yerde	  geçmektedir.	  Örneğin	  
iddianame	  sayfa:	  264’	  de:	  “Ve	  bu	  haliyle	  Balyoz	  Harekât	  Planının	  ayrıntılarının	  üstü	  kapalı	  bir	  şekilde	  
seminerde	  masaya	  yatırıldığı	  anlaşılmaktadır.”	  Ancak	  bu	  husus	  iddianamede	  ispatlanmamıştır.	  Eğer	  bu	  
iddia	  doğru	  olsa	  idi,	  seminer	  sunumunda;	  bir	  yerlere	  hasar	  verme	  ve	  akabinde	  verilen	  hasarın	  tespitine	  
yönelik	  hususlardan	  bahsedilmesi	  gerekirdi.	  Hâlbuki	  seminer	  sunumu	  askeri	  talimnameye	  uygun	  olarak	  
düşman	  tarafından	  verdirilecek	  hasarın	  minimize	  edilmesine	  yöneliktir.	  

12. Seminer	  sunumu	  ve	  darbe	  planı	  arasındaki	  benzerlik	  iddianamede	  belirtildiği	  gibi	  sunumu	  yapan	  
katılımcıların	  darbe	  planından	  istifadesiyle	  sağlanabileceği	  gibi	  aksi	  şekilde	  de	  olabilir.	  İkinci	  ihtimal	  
komplocuların	  seminerden	  istismar	  edilebilecek	  hususları	  darbe	  planına	  dâhil	  etmeleridir.	  Sanık	  lehindeki	  
bu	  ihtimal,	  fezlekeyi	  hazırlayan	  polis	  ve	  iddianameyi	  hazırlayan	  savcılarca	  göz	  ardı	  edilmiştir.	  	  

13. İlk	  ihtimalin	  mümkün	  olmadığı	  yukarıda	  izah	  edilmiştir.	  O	  halde	  kurulan	  benzerlikte	  ikinci	  ihtimal	  
geçerlidir.	  Seminer	  sunumundan	  seçilerek	  alınan	  “Hasar	  Kontrol	  Timleri”	  ifadesi,	  yazanı	  belirsiz,	  dijital	  veri	  
niteliğindeki	  Balyoz	  Harekât	  Planına	  anlamı	  değiştirilerek	  aktarılmıştır.	  Komplocular,	  seminerde	  görüşülen	  
ve	  suiistimal	  edilebilir	  gördükleri	  hususları,	  üretilmiş	  bir	  darbe	  planı	  içersine	  serpiştirerek,	  TSK	  
personelini	  suç	  ile	  ilişkilendirmeye	  çalışmışlardır.	  



                          

                  
        	  	  

A-‐5	  
	  

Emin	  KÜÇÜKKILIÇ	  


