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Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese ile Üye Hakimler Sedat Sami Haşıloğlu ve 

Fatih Mehmet Uslu’dan oluşan mahkeme heyeti tarafından 3 Ağustos 2012 günü saat 09:45’te 
Silivri Cezaevi bitişiğindeki büyük duruşma salonunda oturum açıldı. 

Tutuklu sanıklardan Alparslan Arslan, Erhan Timuroğlu, Osman Yıldırım, Ergün Poyraz, 
Veli Küçük, Sedat Peker, Selçuk Özkan, Erkan Ayyıldız, Hasan Atilla Uğur, Oğuz Bulut, Durmuş 
Ali Özoğlu, Mustafa Levent Göktaş, Serdar Öztürk, Okan İşgör, Hüseyin Yanç, Levent Ersöz, 
Fuat Selvi, Mehmet Haberal, Sevgi Erenerol ve Mustafa Dönmez dışındaki tutuklu sanıkların 
cezaevinden getirildikleri görüldü.  

Bağsız olarak huzurdaki yerlerine alındı. 
Tutuksuz sanıklardan Nusret Senem, Fatma Sibel Gürcihan, Güler Kömürcü ile müdahil 

vekili Cumhuriyet Gazetesi vekili Avukat Akın Atalay ile bir kısım sanıklar müdafilerinden 
Sanıklar Mehmet İlker Başbuğ, Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. İlkay Sezer, Sanıklar Yalçın 
Küçük, Muhammed Sarıkaya ve Taylan Özgür Kırmızı müdafii Av. Kazım Yiğit Akalın, Sanıklar 
Doğu Perinçek, Mehmet Bedri Gültekin, Turhan Özlü, Erkan Önsel, Mehmet Bora Perinçek, 
Hikmet Çiçek, Mehmet Deniz Yıldırım müdafii Av. Hasan Basri Özbey, Sanıklar Doğu Perinçek, 
Mehmet Bedri Gültekin, Erkan Önsel, Turhan Özlü, Hikmet Çiçek, Mehmet Bora Perinçek 
müdafii Av. Mehmet Aytekin, Sanık Mehmet Eröz müdafii Av. Doğan Subaşı, Sanık Ergün 
Poyraz müdafii Av. Levent Türkoğlu, Sanıklar Doğu Perinçek, Mehmet Bedri Gültekin, Erkan 
Önsel, Turhan Özlü, Mehmet Bora Perinçek, Hikmet Çiçek, Mehmet Deniz Yıldırım müdafii Av. 
Osman Aydın Şahin, Sanık Ziya İlker Göktaş müdafii Av. Tülay Çelikyürek, Sanık Fatih Hilmioğlu 
müdafii Av. Hayati Hilmioğlu, Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av. Burak Candan, Sanık Hıfzı 
Çubuklu müdafii Av. Nazlı Çubuklu, Sanıklar Cemal Gökçeoğlu, Sedat Özüer, Orhan Güçlü 
müdafii Av. Mustafa Eyüp Başkan, Sanıklar Sedat Peker, Oğuz Bulut müdafii Av. Mehmet 
Doğurğa, Sanık Serdar Öztürk müdafii Av. Demet Reçber, Sanıklar Doğu Perinçek, Erkan 
Önsel, Mehmet Bedri Gültekin, Turhan Özlü, Mehmet Bora Perinçek, Mehmet Deniz Yıldırım, 
Hikmet Çiçek müdafii Av. Ümit Kaplan, Sanıklar Doğu Perinçek, Mehmet Bedri Gültekin, Turhan 
Özlü, Erkan Önsel, Mehmet Bora Perinçek, Hikmet Çiçek, Mehmet Deniz Yıldırım müdafii Av. 
Gökçe Doğan, Sanık Dursun Çiçek müdafii Av. İrem Çiçek geldikleri görülmekle, 

 Huzurdaki yerlerine alındı. 
Açık yargılamaya devam olundu. 
Tanık yoklaması yapıldı. 
Sadece Tanık Hilmi Özkök’ün hazır olduğu görüldü.  
Tanık Hilmi Özkök’ün ifadesinin alınma işleminin henüz tamamlanmadığı anlaşıldı. 
Eski kimliği ve yeminli tahtında huzura alındı. 
Doğrudan soru sorma işlemine devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: "Buyurun. Siz sormuştunuz tekrar başa dönmeyelim. Buyurun Fatih 

Bey, buyurun Hilmi, Hilmioğlu.” 
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Sanık Fatih Hilmioğlu müdafii Av. Hayati Hilmioğlu söz istedi verildi: “Efendim müsaade 
ederseniz soru sormaya başlamadan önce Sayın Hilmi Özkök’e gösterilmek üzere 3 tane resim 
var bunu uzatabilirseniz çok sevinirim. Efendim öncelikle müsaade ederseniz bir tarihi düzeltmek 
istiyorum. Sayın Hilmi Özkök’ün Savcılık ifadesinde 19 Ekim 2003 tarihinde Jandarma Genel 
Komutanlığında rektörlere yönelik bir brifing verildiğinden haberdar olmadığını ancak Jandarma 
Dinlenme Tesislerinde sivillere zaman zaman yemek yendiğini duyduğunu bunlarında olağan 
şeyler olduğunu söylemiştir. Buradaki 19 Ekim 2003 tarihi yanlış yazılmıştır, Eylül, Ekim Ekim 
olan tarih Eylül olarak düzeltilmesi gerekecektir efendim. Efendim elimde 14 Eylül 2003 tarihli 
Genelkurmay Basın bildirisi vardır. Bu bildiride Sayın Hilmi Özkök’ün YÖK Başkanı ile ve o 
zamanki Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın YÖK Başkanı ve 8 üniversite rektörü ile 
görüştüğü yayınlanmıştır. Sayın Hilmi Özkök dünkü ifadesinde bu konuyu hatırlamadığını beyan 
etmiştir. Fakat görüşülen kişinin ve kişilerin YÖK Başkanı ve rektörler olduğuna göre görüşülen 
konunun YÖK yasa taslağı ile ilgili olduğu açıktır. Zaten bu konu basın bildirisinde de açık olarak 
belirtilmektedir. Genelkurmay basın bildirisinden sadece 5 gün sonra yani 19 Eylül 2003 
tarihinde müvekkilimin de içinde bulunduğu 6, 7 rektör Jandarma Sosyal Tesislerinde Şener 
Eruygur’u ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret Genelkurmay Basın bildirisinden 5 gün sonra 
gerçekleştiğine ve katılan kişiler üniversite rektörleri olduklarına göre görüşmenin konusunun 
YÖK yasa tasarı ilgili olduğu açıktır bu konuda herhangi bir bilgisi var mı?” 

Mahkeme Başkanı: “Görüşülen konunun ne olduğu konusunda bilginiz var mı?”  
Tanık Hilmi Özkök: “Rektörlerle orada ne konuşulduğu konusunda bir fikrim yok. Ancak 

dünkü ifademde söylediğim gibi YÖK tasarısı üzerinde Genelkurmayda geldiğimi ve onun 
üzerinde çalıştığımızı hatırladığımızı Yüce Makama arz etmiştim efendim. Yani şeyin YÖK’ün 
genel rektörleriyle ilgili olarak rektörlerin zaman zaman gelip konuştuğunu kuvvet komutanlarıyla 
ve Jandarma Genel Komutanıyla ama topluca böyle bir şey olduğunu hatırlayamadım yokta 
demedim ama hatırlayamadığımı söyledim sözlerim o şekildedir.” 

Sanık Fatih Hilmioğlu müdafii Av. Hayati Hilmioğlu: “Sorumu biraz daha açarsam efendim 
konunun YÖK yasa tasarısı mı değil mi konusunu hatırlıyor mu acaba Sayın Genelkurmay 
Başkanı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hangi konusunu efendim tekrarlar mısınız?” 
Sanık Fatih Hilmioğlu müdafii Av. Hayati Hilmioğlu: “Bu rektörlerin Jandarma Genel 

Komutanını ziyareti sırasında konuşulan konunun YÖK yasa tasarısı ile ilgili olduğu konusunda 
bilginiz var mı efendim?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yok.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu müdafii Av. Hayati Hilmioğlu: “Yok.” 
Tanık Hilmi Özkök: “O konuda yok.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu müdafii Av. Hayati Hilmioğlu: “Tamam.” 
 Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu müdafii Av. Hayati Hilmioğlu: “Efendim yine Sayın Hilmi Özkök 

ifadesinde 19 Eylül 2003 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığında rektörlere yönelik bir brifing 
verildiğinden haberdar olmadığını ancak Jandarma Dinlenme Tesislerinde sivillerle zaman 
zaman yemek yendiğini duyduğunu bunların da olağan şeyler olduğunu beyan etmektedir. 
Sorum şudur; 1, Jandarma Dinlenme Tesislerinde sivillerle zaman zaman yemek yenilmesi ve 
bu bağlamda 19 Eylül 2003 tarihinde müvekkilimle birlikte 6, 7 rektörün Jandarma Dinlenme 
Tesislerinde görüşme için Jandarma Genel Komutanının Genelkurmay Başkanlığından izin 
alması gerekli midir?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır Genelkurmaydan izin alması gerekmez.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu müdafii Av. Hayati Hilmioğlu: “Teşekkür ederim. 2, bu görüşmenin 

Genelkurmay Başkanlığından izin alınmadan yapıldığına göre bu görüşme Genelkurmay 
Başkanlığınca gizli toplantı olarak nitelendirilebilir mi?” 
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Mahkeme Başkanı: “Efendim bu görüş sorusu başka soru soralım.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu müdafii Av. Hayati Hilmioğlu: “Efendim bu bizim şey açımızdan 

önemli bu sorunun cevabı çünkü Sayın iddia makamı.” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim bir nitelemeyi soruyorsunuz, bir görüşü soruyorsunuz.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu müdafii Av. Hayati Hilmioğlu: “Sayın iddia makamı bu toplantının 

gizli toplantı olduğunu iddia etmektedir dolayısıyla müvekkilim sadece bununla ilgili 
suçlanmaktadır ama bunun cevabını alırsak en azından konu birazcık aydınlanır efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim toplantıya ilişkin sorular soralım yani konusu neydi, kimlerle 
görüşüldü.” 

Sanık Fatih Hilmioğlu müdafii Av. Hayati Hilmioğlu: “Hayır sadece Genelkurmay 
Başkanlığınca bu toplantı gizli toplantı olarak nitelendirilebilir mi basit bir soru efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim bu görüşüdür yani. Görüş sorusudur. Başka soru soralım.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu müdafii Av. Hayati Hilmioğlu: “3 Mart 2003 tarihinde Sayın 

Genelkurmay Başkanının da önünde efendim bu resim 7 rektör Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri Tunçer Kılınç’ı ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret basına da yansımıştır. Konu yine YÖK 
kanunu tasarısıdır bu toplantı Genelkurmay Başkanlığınca gizli toplantı olarak nitelendirilebilir 
mi?” 

Mahkeme Başkanı: “Aynı soru lütfen görüş sorusu sormayalım.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu müdafii Av. Hayati Hilmioğlu: “Bu farklı bir manada bu farklı manada 

tamam efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Görüş sorusu sormayalım lütfen.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu müdafii Av. Hayati Hilmioğlu: “Yine çeşitli tarihlerde 10 üniversite 

rektörü Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur’u ziyaret etmişlerdir konu yine YÖK yasa 
tasarısıdır. Bu toplantılar Genelkurmay Başkanlığınca gizli toplantı olarak nitelendirilebilir mi?” 

Mahkeme Başkanı: “Avukat Bey lütfen.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu müdafii Av. Hayat Hilmioğlu: “3 tane farklı farklı konu ama çok 

önemli bizim açımızdan Sayın Başkan.” 
Mahkeme Başkanı: “Lütfen ama hep aynı şeyi soruyorsunuz. Değişik toplantılar gizli mi 

değil mi diye soruyorsunuz.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu müdafii Av. Hayati Hilmioğlu: “Sorularım bunlar efendim teşekkür 

ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam buyurun. Buyurun Avukat Osman Bey.” 
Sanıklar Doğu Perinçek, Mehmet Bedri Gültekin, Erkan Önsel, Turhan Özlü, Mehmet 

Bora Perinçek, Hikmet Çiçek, Mehmet Deniz Yıldırım müdafii Av. Osman Aydın Şahin söz istedi 
verildi: “Sayın Özkök 17 Ocak 2004 günü Star Gazetesinde yer alan bir haberde Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı Volfovitz’e yazdığı bir mektup var. Mektup 
metnini de sunacağım mahkemeye. Ve iki ülke arasındaki çıkarlarla ilgili olarak birlikte 
çalışabilmek umudunu taşıyarak bu amaçla Orgeneral Özkök ile mümkün olduğu kadar kısa 
sürede mahrem özel bir toplantı yapabilmeyi ümit ediyorum ve bu 3 Kasım seçimlerinden sonra 
4 Kasım 2002 tarihinde yazılmış bir mektup ABD Savunma Bakan Yardımcısına yazılan bir 
mektup. Sizin basında da yansıdı Recep Tayyip Erdoğan ile hiçbir yetkisi olmadığı döneme 
ilişkin bir özel görüşmeniz oldu. Bu görüşmeyle ilgili herhangi bir ABD yetkilisinin size bir telkini 
oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Cevap verebilir miyim? Hayır.” 
Sanıklar Doğu Perinçek, Mehmet Bedri Gültekin, Erkan Önsel, Turhan Özlü, Mehmet 

Bora Perinçek, Hikmet Çiçek, Mehmet Deniz Yıldırım müdafii Av. Osman Aydın Şahin: “Bir diğer 
sorum. Seçimlerden hemen kısa bir süre sonra sizinde bir Amerika seyahatiniz oldu. Yine 
basında yer alan haberlerde sizin heyetten ayrı olarak birkaç günlük süre içinde heyetten ayrı bir 
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çalışma içinde olduğunuz yer almıştı. O süreçte bu görüşmeyle ilgili bir hazırlık aşaması yaşandı 
mı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanıklar Doğu Perinçek, Mehmet Bedri Gültekin, Erkan Önsel, Turhan Özlü, Mehmet 

Bora Perinçek, Hikmet Çiçek, Mehmet Deniz Yıldırım müdafii Av. Osman Aydın Şahin: “Bu 
kadar sorum.” 

Sanık Ergün Poyraz müdafii Av. Levent Türkoğlu söz istedi verildi: “Sayın Özkök acaba 
Ergün Poyraz’ı tanır mı, şahsen tanışmışlar mı, ismen tanıyorsa sadece nerden biliyor, nereden 
ismini duymuş?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Basından duydum kendisiyle tanıştığımı hatırlamıyorum bilgim bu 
kadardır.” 

Sanık Ergün Poyraz müdafii Av. Levent Türkoğlu: “Hayati tehlike nedeniyle irticai 
örgütlerin, terör örgütlerinin tehditleri nedeniyle Ankara Valiliği tarafından konutta ve yakın 
koruma kararı verildiği takdirde bu kararı kimin uygulayacağını Jandarmanın veya polisin bu 
konuda bilgisi var mı acaba?” 

Tanık Hilmi Özkök: “O konu benim bilgim dışımdadır onlar bana bağlı üniteler değil bu 
konularda.” 

Sanık Ergün Poyraz müdafii Av. Levent Türkoğlu: “Böyle bir koruma kararı verildiğinde 
Jandarma Genel Komutanlığının Jandarma mıntıkasında oturan biri için konutta koruma kararını 
yakın koruma kararını ben yerine getirmiyorum diyebilir mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu Jandarma.” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim görüş sorusu zaten koruma kararında vardır.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Kanuna bağlı.” 
Mahkeme Başkanı: “Yani hangi makama uygulayacağı nereye yazıldığı o koruma 

kanununda evraklarda vardır.” 
Sanık Ergün Poyraz müdafii Av. Levent Türkoğlu: “Dün dün bu konuda sorulmuş efendim 

müvekkilim Ergün Poyraz Ankara Valiliğinin koruma kararıyla yakın ve konutta korunma 
kararıyla korunan Jandarma mıntıkasında evi olduğu için konut koruması ve o mıntıkadayken 
Jandarma, polis mıntıkasına girdiğinde bilgi verilip polisin gelip şehir içinde polisin koruduğu bir 
şahıstır. Ama dün buradaki sorularda konuşmalarda sanki sadece Jandarmanın kendi kararıyla 
korunur gibi bir ifade ortaya çıkmış bu yanlışlığı düzeltmek adına soruyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim bu mevzuatta bellidir zaten kimlerin nasıl yapacağı.” 
Sanık Ergün Poyraz müdafii Av. Levent Türkoğlu: “Evet evet. Bir diğer sorum efendim bir 

vatandaşın Jandarmadan Jandarma Genel Komutanlığından para alıp almadığıyla ilgili bir maaş 
alıp almadığıyla ilgili bu kişinin avukatı tarafından resmi yazılı olarak bilgi istendiğinde Jandarma 
Genel Komutanlığı elindeki belge ve bilgelere böyle bir para ödenmediğini söylüyorsa Jandarma 
burada resmi olarak yanlış gerçekdışı bir beyanda bulunmuş olabilir mi?” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim bu da görüş sorusu tahmin sorusu varsayım sorusu.” 
Sanık Ergün Poyraz müdafii Av. Levent Türkoğlu: “Kendi emir komutasındaki bir 

kurumdan bahsediyoruz efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim şöyle soralım Ergün Poyraz’a Jandarma Genel 

Komutanlığından herhangi bir para ödendiğine dair bir bilginiz var mı?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır çünkü onun bana bağlı olmadığını dün ifade ettim efendim 

onun bütçesi ayrıdır.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam tamam başka sorunuz var mı Avukat Bey.” 
Sanık Ergün Poyraz müdafii Av. Levent Türkoğlu: “Bu konuyla ilgili küçük bir notum var 

efendim gerek Ergün Poyraz’ın Avukatı Hüseyin Buzoğlu tarafından gerek Sayın Mahkemeniz 
tarafından Jandarma Genel Komutanlığına yazılı olarak sorulmuştur ve böyle bir ödeme 
yapılmadığı cevabı gelmiştir.” 
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Mahkeme Başkanı: “Tamam.” 
Sanık Ergün Poyraz müdafii Av. Levent Türkoğlu: “Ama bununla ilgili.” 
Mahkeme Başkanı: “Avukat Bey yorumlarınız daha sonra alırız lütfen soru işlemini 

tamamlayalım sorunuz varsa onu alalım.” 
Sanık Ergün Poyraz müdafii Av. Levent Türkoğlu: “Yani Jandarma gerçekdışı bilgi belge 

verir mi vermez mi soru bu efendim başka yok.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam, tamam efendim onları değerlendiririz gelen yazılar dinlenen 

alınan beyanlar değerlendirilir buyurun başka sorunuz yok öyle anlaşılıyor.” 
Sanık Ergün Poyraz müdafii Av. Levent Türkoğlu: “Başka yok efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun Avukat Bey.” 
Sanık Orhan Güçlü müdafii Av. Mustafa Eyüp Başkan söz istedi verildi: “Sayın Özkök size 

bir sorum olacak. Sayın Özkök dün bir soru üzerine bilgi destek daire başkanlığınca işletilen 
sitelerinin legal olarak kurulduğunu ödeneklerinin Milli Savunma Bakanlığınca karşılandığını 
beyan ettiniz. Kendi döneminizde legal yayın yapıldığını hükümeti yıpratmaya yönelik bir yayına 
asla müsaade etmediğinizi beyan ettiniz. Siz seneler boyunca ordu komutanı, kuvvet komutanı, 
Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptınız. Hatta bildiğim kadarıyla personel daire başkanı 
olarak da görev yaptınız. Bu itibarla silahlı kuvvetlerde uygulanan atama sistemini de en iyi 
bilenlerden birisiniz. Bir dönem bilgi destek daire başkanlığında görev yapmış olan personelin 
önemli bir kısmı ve şube başkanlarının tamamı hükümeti devirmeye yönelik internet sitesi 
işlettikleri ve internet andıcını imzaladıkları gerekçesiyle burada tutuklu ve var olduğu iddia 
edilen Ergenekon terör örgütünün ara yönetici olmakla suçlanıyorlar. Onlardan bir dönem önce 
aynı görevleri yürütmüş personel arasında ise örgüt üyeliği ile suçlanan hiç kimse yok. Bu 
itibarla Türk Silahlı Kuvvetleri atama sisteminde garnizon hizmet puanı, garnizon hizmet süresi, 
idari asayiş ve zaruri sebepler hizmet ihtiyacı, liyakat gibi genel esaslar mı geçerlidir yoksa örgüt 
ara yöneticisi olduğu iddia edilen bu kadar kişinin aynı dönemde isteyerek aynı yerde görev 
yapmaları mümkün müdür atamalar bu ölçüde atama gören personelinin inisiyatifinde midir?” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim bu soruda görüş sorusu.” 
Sanık Orhan Güçlü müdafii Av. Mustafa Eyüp Başkan: “Efendim önemli çünkü bizim 

savunmalarımızda.” 
Mahkeme Başkanı: “Hangi hangi nedenlerle o göreve atandığı bellidir yani atama 

kararına (bir kelime anlaşılmadı).” 
Sanık Orhan Güçlü müdafii Av. Mustafa Eyüp Başkan: “Efendim şimdi hepsi örgüt 

yöneticiliğiyle suçlanıyor bir dönem orada görev yapanların tamamı suçlanıyor şimdi bunların 
hepsi demek ki kendi istekleriyle aynı anda orada toplanmış olmaları gerekir yani atama sistemi 
nasıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde?” 

Mahkeme Başkanı: “Tamam isterseniz cevap verebilirsiniz buyurun.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Efendim atamanın kanunu ve yönergesi vardır personel kanunu ve 

atamalar yönergeyle şey edilir tespit edilmiştir. Bu (bir kelime anlaşılmadı) liyakat esastır ve o 
göreve hazırlıklı olması daha evvelki aldığı görevler geçerlidir. Atamalar buna göre yapılır ve 
oradaki performansına göre yeri sonra tekrar atamayla değiştirilebilir yerine başkası getirilebilir 
atamalar bu şekilde yapılır.” 

Sanık Orhan Güçlü müdafii Av. Mustafa Eyüp Başkan: “Teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Avukat Bey siz sormuştunuz. Buyurun buyurun.” 
Sanık Sedat Peker müdafii Av. Mehmet Doğurğa söz istedi verildi: “Sayın Başkanım 

aracılığınızla Sayın Tanığa bir tek soru yöneltmek istiyorum. Davamız kapsamında davanın 
iddianamenin kapsamında ve bu dosyada yargılanan askeri şahıslarla ilgili müvekkilimin bir 
irtibatının olup olmadığı konusunda Sayın Tanığın bir bilgisi var mıdır, bunu açıklamasını 
istirham ediyorum teşekkür ederim.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır böyle bir şey ben duymadım, bana böyle bir şey söylenmedi.” 
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Sanık Sedat Peker müdafii Av. Mehmet Doğurğa: “Sağ olun efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafii Av. İrem Çiçek söz istedi verildi: “Sayın Özkök dün tanık 

olarak verdiğiniz ifadenizde darbe girişimi yoktu olsaydı işlem yapardım şeklinde bir beyanınız 
oldu. Fakat bu açıklamanıza rağmen bazı medya kuruluşlarında Özkök darbe girişimi var dedi 
şeklinde haberler yapıldı. Bu davanın sanıkları bazıları sizin silah arkadaşlarınız, olan sanıklar 4 
yıla aşkın süredir bu şekilde yapılan gerçekdışı haberlerle linç edilmekte sizin darbe girişimi 
vardı şeklinde bir beyanınız oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Benim beyanım belki burada kayda geçmiştir ben böyle şeyi asla 
ifade etmedim.” 

Sanık Dursun Çiçek müdafii Av. İrem Çiçek: “Peki yine dün.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Gazetelere göre de bir hüküm yürütemeyiz. Gazeteler kendilerine 

göre yazıyor.” 
Mahkeme Başkanı: “Avukat Hanım söylenen bütün hususlar zapta geçiyor.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafii Av. İrem Çiçek: “Tabi.” 
Mahkeme Başkanı: “Yani sesli ve görüntülü kayda geçiyor, bunlar duruşma zabıtlarında 

bellidir zaten yani ne söylediği Sayın Tanığın oradan bakılıp anlaşılabilir. Buyurun.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafii Av. İrem Çiçek: “Ya sadece konuya açıklık getirilmesi 

açısından tekrar sorma ihtiyacı hissettim. Yine dünkü ifadenizde muhtıra sözü geçti bu da 
aslında birçok kişiyi zan altında bırakıyor ben o yüzden daha somutlaştırmak gerekirse muhtıra 
sözünün hangi toplantıda ve kimler tarafından söylendiğini açıklayabilir misiniz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “O gün mevzu bahis olan ordu komutanların katıldığı toplantıda Kara 
Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman tarafından bir teklif olarak değil muhtemel bir teklif tarzı 
olarak söylendiğini daha evvel kayıta getirdim bunu ifade ettim efendim.” 

Sanık Dursun Çiçek müdafii Av. İrem Çiçek: “Güzel. Ergenekon adı verilen bir yapılanma 
olduğu ya da darbe planları yapıldığı iddiaları konusunda Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız 
dönemde Cumhurbaşkanı ya da Başbakan ile bir görüşmeniz oldu mu ve yine aynı şekilde 
onların sizinle bu ve benzeri konularla ilgili olarak herhangi bir görüşmesi oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Dün bu konuyu cevapladım efendim.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafii Av. İrem Çiçek: “Olmadığı yönünde bir beyanınız vardı. Ben 

ama sizin onlarla herhangi bir görüşmeniz olmadığını söylediniz onların sizinle bu konuda 
herhangi bir görüşmesi oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Tek taraflı olmaz görüşme zaten iki taraflıdır Sayın Avukat.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafii Av. İrem Çiçek: “Hiç kimsenin böyle bir ihtiyaç hissetmediği 

ortada peki. Peki, Kurmay Albay Dursun Çiçek’i tanıyor musunuz ve görev yaptığınız sürede 
kendisi hakkında bir bilgi edindiniz mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Benim zamanımda o şubede olduğunu tahmin ediyorum fakat 
kendisini şahsen anımsayamadım çünkü 8, 9 sene öncesinden bahsediyoruz ve yüzlerce subay 
var ama basından sonradan çıkan olaylardan dolayı kendisini şu anda basın yoluyla tanıyorum.” 

Sanık Dursun Çiçek müdafii Av. İrem Çiçek: “Evet. Sayın Özkök internet siteleri 
iddialarıyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığının 26.10.2010 tarihinde mahkemeye gönderdiği 
bilgilerde ilk internet sitesinin 24 Mart 1999 tarihinde yayına başladığı ifade edilmektedir. Onunla 
ilgili olarak dün bir meslektaşım size gösterebilirim demişim ben istiyorsanız o evrakı ulaştırayım, 
şunu da gönder. Bu evrakta sitelerin kurulma tarihi var. Siz o dönemde hangi görevi icra 
ediyorsunuz 99 yılında?” 

Tanık Hilmi Özkök: “98, 99 30 Ağustos’undan 30 Ağustos’una 1. Ordu Komutanı 
olduğumu ve burada söylemiştim daha evvel tekrar teyit etmek isterim.” 

Sanık Dursun Çiçek müdafii Av. İrem Çiçek: “Evet. Sorumu soracağım ama incelemek 
isterseniz durayım evrakı.” 



T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( TMK 10 MADDESİ İLE YETKİLİ )  
CELSE TARİHİ 03.08.2012 ESAS NO: 2009/191 CELSE NO:214 Sayfa:7 

 

 7 

Tanık Hilmi Özkök: “Sorunuzu sorun ben sonra vereyim çünkü.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafii Av. İrem Çiçek: “Tamam 2002–2006 yıllarında internet 

sitelerinde yayınlanıp suç unsuru içerdiği iddia edilen haberler olduğu konusunda iddia 
makamının iddiaları mevcut. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bahse konu internet 
sitelerinde yayınlandığı iddia edilen başka kaynaklarda yer alan haberler arşiv.org isimli hukuken 
bir delil niteliği olmayan bir siteden alınma. İddia makamının bu siteden aldığı haber 
başlıklarından bazıları ise sizin görevde olduğunuz döneme ilişkin bu iddiaları inceleme 
olanağınız oldu mu sizin döneminizde suç unsuru içeren haberlerin Genelkurmaya ait sitelerde 
yayınlandığına şahit oldunuz mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu dünkü konuşmalarda dile getirilmiştir efendim benim karargahıma 
verdiğim kesin direktifi ve benim tutumumdan dolayı böyle sitelerde siyasi işlerle uğraşmak 
tamamen yasaktır bu sitelerin ne amaçla kurulduğunu dünkü ifademde ifade ettim burada 
gördüğüm kadarıyla bu site 2000 yılında kurulmuş benimle ilgisi yok ben Kara Kuvvetleri 
Komutanıyım o zaman. 2006 Nisan’dan itibaren tekrar yayın yapmaktadır deniyor. Bu konuda 
nasıl yayın yapıldığı burada ve belirtilmemiş. Bunu dünkü ifademde tekrar söylemiştim irtica org 
sitesinde ne amaçlandığını suç unsuru olan bir şeyin yayınlandığını veya yayınlanmasının 
müsaade istediğini ben kesinlikle reddediyorum böyle bir şey olmadı.” 

Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Peki Genelkurmay 2. Başkanı ve 
Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptığınız dönemde alt yapısı milli savunma bakanlığınca 
ihale açılarak kurulan söz konusu siteler. Başta irtica nokta org Türkatak.gen.tr isimli internet 
siteleri olmak üzere adı geçen sitelerin yayınları hakkında Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil 
herhangi bir kişi veya kurumdan size ulaşan bir şikayet veya başvuru oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “İrticaıyla mücadele konusunda internet sitesi 

kurulması dahil başbakanlıktan bir talimat almadığınızı bu konunun kendi yetkinizde olduğunu 
söylemiştiniz dünkü ifadenizde. Ancak 1997, 1999, 2001, 2004 ve 2006’da ikisi sizin 
Genelkurmay Başkanlığı döneminizde olmak üzere bu konuda Başbakanın 6 adet genelgesinin 
olduğu tespit edildi ve bu genelgelerde dosyaya sunuldu. Başbakanlı… Başbakanlık takip kurulu 
kapsamındaki bu faaliyetler hakkında bilgi ve tanıklığınız nedir?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu konuda herhangi bir bilgim yok. Böyle bir şey hatırlamıyorum.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Peki size ulaştırdığım 2. evraka bakacak 

olursanız kamuoyuna yansıyan irticayla mücadele yazısı planı adı altındaki 4 sayfalık yazıdır. 
Belki görmüşsünüzdür daha önce haberlerden de. Bununla ilgili birkaç sorum olacak. Bir 
gazetede 12 Haziran 2009 tarihinde AKP ve Gülen’i bitirme planı adıyla haber yapılan ve bir 
kısım medyada millete komplo planı olarak nitelenen irticayla mücadele yazısını haber konusu 
yapılmadan önce gördünüz mü? Haber yapıldıktan sonra okuyup inceleme fırsatı edindiniz mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Ondan önce bu konuda hiçbir bilgim ve haberim yok. Bunlar basında 
yer aldığı kadarıyla sadece biliyorum.” 

Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Peki söz konusu eylem planında sizin de 
önünüzde orgene… Orgeneral general rütbesiyle 10 yıl görev yapmış deneyimli bir subay olarak 
bir bu planda olması gereken başlık kopya numarası hazırlayan karargah yeri tarih ve saat 
grubu kod numarası evrak kayıt numarası planın adı zaman dilimi görev bölümü ve ilgililer dahil 
planın başlık bilgilerinin hiçbirinin olmadığı 3 ayrı bilirkişi raporuyla tespit edilmiştir. Yıllarca 
kurmay subay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişik birimlerinde görev yaptınız. Görev 
bölümü emre verilenler ve alınanlar faraziyeler ast birliklere görevler koordinasyon idari ve 
lojistik hususlar komuta muhabere ana bölümlerini içermeyen bir eylem planı hiç gördünüz mü?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu tamamen bir değerlendirme sorusu buna cevap vermem 
gerekmez Sayın Başkanım. (bir kelime anlaşılamadı).” 

Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Peki siz daha önce harekat.” 
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Tanık Hilmi Özkök: “Bu bilirkişi veya kurumsal bir sorudur kuruma sorulur yani bana 
sorulmaz.” 

Mahkeme Başkanı: “Size gördünüz mü diye sorduğu için yani geçmişte böyle bir olaya 
şahit oldunuz mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Genellikle planda Sayın Avukatın söylediği unsurlar vardır ama 
bunda gördüğüm kadarıyla onlar görünmüyor.” 

Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Peki genellikle ifadenizde siz hiç harekat 
planı hazırladınız mı görev süreniz boyunca?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hazır görev süremde gençken hazırladım işte diğer rütbelerdeyken 
de planları gördüm onayladım ve planlar yapılmasını emrettim gayet tabi.” 

Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Peki hiç bu şekilde bir plan hazırladınız mı 
bu bahsettiğim kısımları olmayan bir plan.” 

Mahkeme Başkanı: "Efendim tanığı yargılamıyoruz burada.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Hayır yargılamıyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Lütfen tanığı yargılamıyoruz. (bir kelime anlaşılamadı).” 
Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Genellikle dediği için yapılır mı hiç mi 

yapılır.” 
Mahkeme Başkanı: “Başka başka soru sorun.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Yoksa böyle bir olasılık var mıdır onu 

öğrenmeye çalışıyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam başka soru sorun tanığı yargılamıyoruz bu tanıkla ilgili bir 

soru.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Peki söz konusu planın 3. maddesinde siz 

de görebilirsiniz ben kısaca okuyayım Fethullah Gülen FG’ciler gemiyi azıya aldılar. Doğrudan 
TSK’ya saldırıyorlar teması işlenecek. Bu kapsamda muhafazakar vatandaşların bile pes 
doğrusu bizde elhamdülillah Müslümansız ama FG’ciler resmen TSK’ya saldırmak için 
provokasyonlar yapıyorlar dedirtecek çalışmalar yapılacaktır. Yine 6. bendinde de buna benzer 
bir tanımlama var. Bu şekilde ifadeler ve görevler var. Bu ifadeleri ve üslubu Türk Silahlı 
Kuvveleri bünyesinde yetişmiş bir ve eğitim almış bir kurmay albay kullanır mı?”  

Tanık Hilmi Özkök: “Bu da (bir kelime anlaşılamadı) yorum suali bu.” 
Mahkeme Başkanı: “Bir dakika buyurun Savcı Bey.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sayın Başkan Sayın Avukat tanığa yorum 

soruları sormakta sizin de Başkan olarak bunlara müdahale etmenizi talep ediyoruz.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet itiraz kabul edildi başka sorun Avukat Bey Avukat Hanım 

buyurun.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Tabi başka sorular da soracağım fakat bu 

sorularımın temel dayanağı kendisinin uzun yıllar bilgi ve tecrübe sahibi olan bir subay 
olmasından kaynaklı. Burada da subaylar yargılanıyor sorularım da bu bu bu sebepten dolayı.” 

Mahkeme Başkanı: “Avukat Hanım bu bahsettiğiniz planla ilgili.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Soruların bilgi ve görgüye.” 
Mahkeme Başkanı: “Sayın Tanık basından duyduğunu söyledi lütfen bununla ilgili sorular 

değil başka sorular varsa onları alalım.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Yalnızca Genelkurmay Başkanlığı 

karargahında şube müdürü bir albayın imzası ile bir eylem planı yayınlanabilir mi?” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim bu görüş sorusu Avukat Hanım bakın.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Efendim bugüne kadar herhangi bir.” 
Mahkeme Başkanı: “Devam ederseniz devam ederseniz soru sormanıza izin 

vermeyeceğim lütfen.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Yalnız ben bir açıklayım sebebini.” 
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Mahkeme Başkanı: “Bu görüş sorusudur efendim tartışmayın.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Efendim ben sesimi yükseltmiyorum size 

karşı lütfen sizde yükseltmeyin.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam ben ben ikaz ediyorum ama uyarıları uyarıları uyarıları 

dikkate almıyorsunuz.” 
Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Ben nedenlerini bir açıklayım.” 
Mahkeme Başkanı: “Başka sorunuz var mı? Başka sorunuz var mı?” 
Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek: “Yani hareket planı görmüş bir kişi olarak 

soruyorum kendilerine.” 
Mahkeme Başkanı: “Mikrofonu keselim buyurun (bir kelime anlaşılamadı) mikrofonu 

keselim tamam buyurun buyurun buyurun.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: Efendim hiç itiraz etmeyin hiç itiraz etmeyin. Dursun Bey itiraz 

etmeyin Dursun Bey itiraz etmeyin. Buyurun.” 
Sanık Dursun Çiçek’in itirazı üzerine bağırması üzerine dışarıya çıkartıldı. 
Mahkeme Başkanı: "Buyurun Dursun Çiçek. Dışarıya çıkartın dışarıya çıkartın buyurun 

buyurun. Avukat Hanım buyurun sakinleşin oturun Avukat Hanım Avukat Hanım buyurun oturun 
sakinleşin.” 

Sanık Dursun Çiçek söz almadan konuştu: “Kağıt parçası yüzünden üç buçuk senedir bizi 
tutuk…” 

Sanık Dursun Çiçek müdafi Av. İrem Çiçek söz almadan konuştu: “Ben buraya oturmaya 
gelmedim (birkaç kelime anlaşılamadı)”  

Mahkeme Başkanı: “Söylenen sözler hakkında tutanak tanzim edelim komutanlar. 
Buyurun buyurun Avukat Hanın buyurun ikazlarımı dikkate almıyorsun ikazlarımı dikkate 
almıyorsun Avukat Avukat İrem Hanım İrem Hanım buyurun oturun buyurun önce sakinleşin 
önce sakinleşin Avukat Bey buyurun. Avukat Hanım çıkartmak zorunda kalacağım lütfen 
buyurun oturun sakinleşin buyurun oturun. Buyurun oturun Avukat Hanım buyurun. Avukat Bey 
buyurun.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Balbay’ın avukatı.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun açık mikrofonunuz.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay müdafi Av. Mehmet İpek söz istedi verildi: “Sayın Başkanım 

Sayın Üyeler biz Sayın Tanık müvekkilimizin dünkü beyanlarında birinci sınıf bir gazeteci 
olduğunu saygın bir gazeteci olduğunu ve gazetecilik faaliyeti kapsamı dışında bir faaliyetine 
tanıklık etmediğini ifade etti. Biz bu nedenle bu beyanlardan sonra tanığa müvekkilimizle ilgili bir 
soru sormayacağız ancak müvekkilimize atfedilen notlar üzerinden tanığa bazı sorular soruldu. 
Bu konuda çok kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum Sayın Heyetinize öncelikle 
müvekkilimize atfedilen bu notlarda müvekkilimizin suç işlediğine ilişkin somut hiçbir belirleme 
bulunmamaktadır ve yine dinlenen bütün tanıklar müvekkilimizin gazetecilik faaliyeti dışında bir 
faaliyetine tanıklık etmemişlerdir. Ancak başka kişi kişilere atfedilen bazı hususlar müvekkilimize 
atfedilen bu notlar üzerinden doğrulanmaya çalışılmaktadır. Bu hukuki açıdan doğru değildir 
usule de aykırıdır. 3. iddianamede de bazı bölümlerde müvekkilimizin bu kendisine atfedilen 
notlar serpiştirilerek bazı hususlar doğrulanmaya çalışılmaktadır.” 

Mahkeme Başkanı: “Avukat Bey.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay müdafi Av. Mehmet İpek: “Çok kısaca efendim bitiriyorum 

bitiriyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Tanık beyanlarıyla delillerle ilgili yorumlarınızı alırız. Lütfen doğrudan 

sorunuza geçin lütfen.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay müdafi Av. Mehmet İpek: “Ceza Muhakemesi tamam efendim 

şunu.” 
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Mahkeme Başkanı: “Süreci süreci uzatmayalım bakın dünden beri Sayın Tanığı 
dinliyoruz.” 

Sanık Mustafa Ali Balbay müdafi Av. Mehmet İpek: “Uzatmıyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Lütfen efendim doğrudan sorunuza geçin.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay müdafi Av. Mehmet İpek: “Bitiriyorum efenim son cümlemi 

söylüyorum. Bu husus Türk Ceza Hukuk Muhakemesi Hukukunun Hukuka aykırı delillerin elde 
edilemeyeceği ve değer… değerlendirmeye alınamayacağı ilkesine açıkça aykırıdır. Sayın 
Mahkemenizin bu hususta hassasiyet göstermesini arz ve talep ediyoruz Sayın Başkanım.” 

Mahkeme Başkanı: “Soru değil tanığa söylenecek bir söz değil lütfen efendim lütfen yani 
bu süreci uygun uygun kullanalım.” 

Sanık Mustafa Ali Balbay müdafi Av. Mehmet İpek: “Ama bu soru bu hukuka aykırı.” 
Mahkeme Başkanı: “Burada Tanık Sayın Tanığa soru sorulacak cevap alınacak görgü 

bilgisi tespit edilecek.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay müdafi Av. Mehmet İpek: “Sayın Başkanım sorular o şeyden 

sonra tamam peki efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam anlaşıldı efendim söylediniz buyurun.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay müdafi Av. Mehmet İpek: “Peki.” 
Mahkeme Başkanı: “Lütfen bu hususlara dikkat edelim. Başka soru sormak isteyen 

avukat arkadaş var mı? Buyurun.” 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafi Av. Burak Candan söz istedi verildi: "Sayın Başkanım 

4, 6 Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu Komutanlığında darbe planlamasına yönelik bir seminer 
yapıldığı darbenin dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman tarafından önlendiği 
iddiaları vardır. O dönemde Genelkurmay Başkanı olarak ve bilgi ve tanıklığınız nedir bu 
seminerle ilgili? 4, 6 Mart 2003.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu davayla ilişkisini tam anlayamadım soruyu tam anlayamadım.” 
Mahkeme Başkanı: “Tekrarlar mısınız?” 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafi Av. Burak Candan: “Tabi efendim 4, 6 Mart 2003 

tarihlerinde 1. Ordu Komutanlığında darbe planlamasına yönelik bir seminer yapıldığı. Darbenin 
dönemin genel darbenin dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman tarafından önlendiği 
iddiaları vardır. O dönemdeki Genelkurmay Başkanı olarak bilgi ve tanıklığınız nedir bu konuyla 
ilgili?” 

Mahkeme Başkanı: “Bu soruyu sormanızın amacı nedir Avukat Bey? Bu davayla ilgili 
midir?” 

Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafi Av. Burak Candan: “Efendim (bir kelime anlaşılamadı) 
efendim bizim müvekkilimiz hem bu seminerle ilgili olarak mahkemede yargılanıyor hem de 
burada yargılanıyor. Tanık burada ifade verdiği için burada sormak istedim bu soruyu.” 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Tamam tamam bir müdahale etmeyin efendim müdahale etmeyin 

efendim evet isterseniz cevap verebilirsiniz.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Silahlı Kuvvetlerde çeşitli durumlara göre ve Milli Güvenlik Kurulu 

tarafından hazırlanan hükümet tarafından kabul edilen Milli Stratejik plan çerçevesinde bazı 
planlar hazırlanır. Bu planlar yayınlandıktan sonra harp oyunları plan tatbikatları veya seminerler 
şeklinde incelenmeye alınarak gittikçe geliştirilir. Değişen şartlara göre veya oynanmak suretiyle 
bunlar nerede zaafı var nerede kuvvetli tarafı var. Nasıl daha kuvvetlendiririz zaafları nasıl 
gideririz şeklinde. Seminerlerin Harp oyulanların ve plan tatbikatlarının şeyi budur amacı budur 
ve bunun için Genelkurmay Başkanlığı her 2 yılda bir şu anda bilemiyorum benim zamanımda 
her 2 yılda bir tatbikat programı kısa adıyla Tat porg isimli bir belge yayınlar. Bu belgede ana 
ağız komutanlıkların yani cephe gibi düşünebilirsek 1. ordunun 2. ordunun 3. ordunun gerekirse 
Ege ordusunun ne gibi planlar hazırlayacağını ve düzeltiyorum hangi planlarının o sene 
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oynanacağını ve ne şekilde oynanacağını ifade eder tariflerini verir bunları koordine eder ve 
bunları kuvvet komutanlıklarının kontrolünde icra edilmesini söyler. Ben şu anda kesin 
hatırlamamakla beraber bu seminerin yapıldığı tatbikat programı benden önce rutin olarak şey 
edilmiştir 2 senelik olduğu için yayınlanmıştır. Buna göre zamanında bu tatbikatın yapılması 
gerekirdi. Daha evvelki ifadelerimde de söylediğim gibi o sıralar ben çok yoğun oldum için 
aslında bazen gitmekte fayda vardır bu semire şey edemedim katılamadım çünkü dün arz 
ettiğim gibi çok yoğun faaliyetler içerisindeydik. Yeni Genelkurmay Başkanı olmuştum. Bu 
tatbikatın kara kuvvetleri komutanlığı şeyinde yapılmasını emrettim ve bu tatbikat şeydir 
düzeltiyorum seminer icra edildi. Fakat seminerde bazı konuların ki bu şöyle de şey edilebilir en 
tehlikeli senaryo kim? Genellikle planlarda tabi bu şey edilebilir kullanılabilir biraz amacını aşkın 
bir şekilde siyasi olayları sanki gerçek kişilerle oynanmış gibi bazı duyumlar edildi yayınlandı. 
Bende Kara Kuvvetleri Komutanına bu konuya incele diye kendisine söyledim. Ondan sonra 
işlerimiz devam etti ve ta ki bu olay 2007’de zannediyorum olay tekrar gündeme gelinceye kadar 
bu konuda herhangi bir şeyim bilgim veya bir çalışmam herhangi bir faaliyetim olmamıştır 
efendim.” 

Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafi Av. Burak Candan: “Teşekkür ederim efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Avukat arkadaşlardan başka sorusu olan yok. Hakim Bey buyurun. 

Buyurun.” 
Sanık Serdar Öztürk müdafii Av. Demet Reçber söz istedi verildi: “Efendim CMK’nın 23. 

maddesi gereğince aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hakim kovuşturma 
evresinde görev yapamaz diyor. Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu burada huzurda bulunan 
sanıkların bir kısmının soruşturma aşamasında görevli hakim olarak bulunmuştur bu yüzden 
reddini talep ediyorum soru soramaz efenim.” 

Mahkeme Başkanı: “Avukat Hanım ondan sonra daha sonra değiştirildi o madde.” 
Sanık Serdar Öztürk müdafii Av. Demet Reçber: “Değiştirilmedi efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun Hakim Bey buyurun.” 
Sanık Serdar Öztürk müdafii Av. Demet Reçber: “Halen halen yürürlükte olan hükümdür 

efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam buyurun efendim anlaşıldı. Efendim bu burada sanığa tanığa 

soru sormanız için izin veriyor usul konusunda değil.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Sayın Avukat sanıyorum duruşma tutanaklarını 

incelemiyor bu konunun karara bağlandığını bizzat kendi meslektaşları tarafından da bu 
konunun kendisi gibi anlaşılmadığının ortaya konulduğunu bilemiyor bu da normaldir. Duruşma 
tutanakları hacimli okumamış olabilir. Hukuk bilgisi muhakkak yetecektir okursa bu konuda 
gerekli açıklamalar yapılmıştır.” 

Sanık Yalçın Küçük söz almadan konuştu anlaşılamadı 
Mahkeme Başkanı: “Efendim hiç iti... it… efendim itiraz etmeyin konu konu kapandı 

efendim Yalçın Bey lütfen konu kapandı. Lütfen efendim tamam Hakim Bey buyurun.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Avukat Hanım yani sizin şu anda söz almanızı 

mahkeme çok iyi değerlendiriyor merak etmeyin niçin söz aldığınızı niçin bu konuda itiraz 
yaptığınızın mahkeme farkında ama buna rağmen sizin zabıtlara bakmanız sonucu sorunuza 
itirazınıza cevap bulabileceğinizi düşünüyor.” 

Mahkeme Başkanı: “Buyurun Hakim Bey soruları soralım.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Avukat Hanım lütfen.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Benim de size birkaç sorum var. Bugüne kadar Fikret 

Bila, Murat Yetkin, Fatih Çekirge gibi bir kısım basın mensuplarına röportaj verdiniz. Bu 
röportajlar üzerine ilgili kişiler ilgili yazarlar yazılar da yazdılar. Gerek röportajlarda gerek ilgili 
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kişilerin röportajla alakalı yazdıkları yazılarda sizin kabul etmediğiniz benim söylemediğim 
dediğiniz bir şey oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bir defa Fatih Çekirge’yle oldu. Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili bu 
davayla ilişkili mi bilemiyorum. Benim söylediğimin tam anlaşılmadan yer aldığını gördüm 
kendisine haber verdim söyledim ve bunu tavzih etti. Onun dışında Murat Yetkin ve Bila ile 
genellikle yanlış yorumlanacak herhangi bir şey şu anda hatırlamıyorum.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Herhangi bir tekzibiniz olmuş mudur bu kişilere? Murat 
Yetkin, Fikret Bila.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Murat Yetkin, Fikret Bila’ya hayır hatırlamıyorum yoktur.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “İddianameye konu olan sizinde ifade ettiğiniz genç 

subaylar tedirgin manşeti… manşetiyle ilgili olarak sizin ön plana çıkan iki beyanatınız var. 
Birincisi demokrat olmam suç mu beyanınız. İkincisi lanetliyorum beyanınız. Demokrat olmam 
suç mu ve lanetliyorum beyanlarınızı açar mısınız? Ne sebeple bu tabirleri kullandınız? Biraz 
daha açmanızı istiyorum bu konuyu.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Efendim demokrat olmam konusu basında çeşitli yazarlar tarafından 
veya haberler olarak sanki bir hükümete karşı nerdeyse şeymiş gibi bağlılık ifadesi gibi alındı. 
Aslında gayet tabi ki Genelkurmay Başkanları hükümete bağlı olurlar. Bu kanunda anayasada 
bunu söyler ama sanki hep tenkit edildi. Bu hükümet şöyledir işte Genelkurmay ona teslim oldu 
bazı sözler aldı gibi o zamanlar belki sizler de hatırlıyorsunuzdur hakkımda çok şeyler çıktı. 
Dolayısıyla bu genç subaylar tedirgin konusunu gidip Başbakana söylediğim günde bu konu oldu 
böyle bir haber olmadığını söyledim bu şey çıktıktan sonra ve bir toplantı yaptım o toplantıda bu 
sözleri söyledim. Darbe lafını bu makamda burada hiç kimse kullanamaz böyle bir şeye asla 
tasvip etmiyorum lafı dahi geçemez dedim yani.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Sizin bir ifadeniz oldu dün. Genç subaylar tedirgin 
vurgusu tarafımca yapılmamıştır kurum olarak hoşnutsuzluğumuz Başbakana iletilmiştir. Sadece 
iki kişi arasındaki bu görüşmede özellikle vurgulanmayan bu hususun manşet olarak 
kullanılmasına tepki gösterdim dediniz değil mi doğrudur bu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Doğrudur evet yani ben Başbakanla Genç subaylar rahatsız diye 
herhangi bir konuşma yapmadım. Çünkü haber öyleydi. Yalnız genç subaylar değil hepimiz 
tedirginiz dedim. Dünkü ifademde de ilk konuşmamda hatırlıyorsunuz bu hükümet bu şekilde 
göreve gelince hepimizin tedirgin olduğunu yeminime sadık kalarak açıkça ifade ettim.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bu genç subaylar tedirgin sözünün sizde bu kadar 
infial uyandırmasının nedeni nedir?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu silahlı kuvvetler üzerinde yaratacağı menfi etki bir. İkincisi bunun 
bir slogan olarak 27 Mayıs’ta kullanılmış olmasıdır.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Siz yine neden darbe olmayacağını açıklama 
sadedindeki beyanlarınızda genç subaylar daha demokrat cümlesini seçiyorsunuz bu genç 
subaylar tedirgin manşetinin size göre bırakacağı uyandıracağı olumsuzluğu izale için kullanılan 
bir tabir midir? Genç subaylar daha demokrat.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hem onun için hem de yeni gelenler daima kendi önündekilerden 
daha bilgili özellikle bu bilgi çağında daha iyi yetişmiş oluyorlar o bakımdan ben genç subayları 
her zaman itibar etmişimdir. Onlar daha iyi yetişiyorlar diye çünkü onları biz yetiştirdik eğer 
yetişmemişlerse zaten bizim suçumuz diye ifadelerim olmuştur efendim.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Özden Örnek günlüklerinde geçen size dün de soru 
olarak yöneltilen kuvvet komutanlarıyla bir araya geldiğinizde sarf edilen belli sözlerin teknik 
anlamda teklif olmadığını ancak görüş serdedilme anlamında bunun vaki olduğunu beyan ettiniz. 
Özden Örnek günlüklerine göre Şükrü Sarıışık, İlker Başbuğ, İbrahim Fırtına, Aytaç Yalman, Siz, 
Özden Örnek, Şener Eruygur, Hurşit Tolon, Yener Karahanoğlu, Faruk Cömert bu kişiler midir o 
günkü toplantıda birlikte olduğunuz kişiler?” 
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Tanık Hilmi Özkök: “Doğrudur.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Doğal olarak günlüğü bu kısmını okuduğunuzu 

düşünerek soruyorum. Günlükte kişileri isnat edilen belli cümleler var sözler var bunu 
değerlendirecek olursanız içerik olarak doğru mudur bu sözler?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Efendim motomot doğrudur demem mümkün değil çok uzun zaman 
geçti ama bunları anımsıyorum bu konuşmalar yapıldı.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Dosyamız sanıklarından Hurşit Tolon şöyle demiş 
Özden Örnek’in günlüklerine göre, bu iktidar ne olduğu or… ne olduğunu ortaya koydu ancak 
takiyeye başvuruyor. Arkasında ABD, AB var. Bunlar Ortadoğu’yu 1915’te yaptıkları gibi 
şekillendirmek istiyorlar. Bu hükümetten öncelikle tehdit bölücülük sonra irticadır. İrtica bunların 
devlet yapısı içindeki kinin ifadesidir. Seçimden önce ikaz etmezsen önümüze aşamayacağımız 
bir engel çıkacaktır. Halk bize sırtını çevirmez bu iktidarın alternatifi var mı? Şu anda yok gibi 
görünüyor. Muhalefete bu konu anlatılmalıdır. Somutlaştırarak soruyorum. Hurşit Tolon bu veya 
buna benzer cümleler mi kullanmıştır?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır böyle bir cümle o toplantıda böyle bir cümle kullanmadı. Zaten 
o toplantıda olduğunu zannetmiyorum. Saydığınız isimler arasında var mıydı Hurşit Tolon.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Efendim.” 
Tanık Hilmi Özkök: “O toplantıda toplantıda mı söyleyip söylemediğini soruyorsunuz (bir 

kelime anlaşılamadı).” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “O toplantıda Hurşit Tolon şu anda tam hatırlamıyorum olabilir vardı 

ama bu mealde bir cümlesi ben hatırlamıyorum hayır.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Şener Eruygur söylenecekler söylendi sadece 1, 2 

konu ilave etmek istiyorum. Her şey elden gidiyor örneğin emniyet teşkilatı jandarma ile yarışıyor 
ve onu kötüleyerek yükselmeye çalışıyor. Ayrıca web sayfası açmışlar ve başbakanı 
destekliyorlar. Suriyeli aracılar son olayda emniyete daha sıcak ve yakın davrandılar bizden bilgi 
saklıyorlar.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet bunu da anımsıyorum. Efendim tabi kelime kelime hatırlamam 
mümkün değil takdir edersiniz 2003’te olan olay bu Kıbrıs’tan önce.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Hurşit Tolon’un cümlelerini.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hurşit Tolon da tabir herkes orada olunanlar ben de dahil zaten 

söylüyorum tedirginliklerimizi bir türlü ifade ettik ama o sizin buyurduğunuz şekilde veya Özden 
Örnek’in olduğu iddia edilen şeylerde ki kelimeler bende tam anlamıyla kafama oturmadı. Yani 
gayet tabi ki hükümetten bazı şikayetlerimiz olmuştur söylendi bütün arkadaşlarımız söyledi ama 
motomot bunu söylemiştir diyemem. Yani buna benzer şeyler genel olarak söylüyorum benzer 
şeyler konuşulmuştur, ifade etmişlerdir.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “İlker Başbuğ tablo kötü ama umutsuz olmaya gerek 
yok. Mart ayındaki seçimler önemli, stratejimizin büyük kısmı yerel seçimlerden önce yapılmalı, 
aksi halde işimiz zorlaşacaktır. Eylem planımızın tek zorluğu acaba toplum bu konuyu ne kadar 
biliyor, en önemli nokta bu, acaba ne kadar insan bu durumun bu kadar vahim olduğunun 
farkında. Halkın desteğini almaksızın bir eylem planı yapmak önemli değil. Durum tespitini 
kamuoyuna nasıl yansıtacağız, çeşitli kişiler ile görüşüyoruz ama adamlarımızı iyi seçmeliyiz. 
Halk daha hazır değil.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Buna benzer konuşmalar yapıldı, ama motomot böyle olduğundan 
onu tam hatırlamam mümkün değil efendim. Ama benzer konuşmalar yapıldı tabi.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet siz şöyle demişsiniz bu günlüklere göre teşekkür 
ederim, herkesin aynı fikirde olması güzel. Ben yüzde 80 ile aynı fikirdeyim ama katılmadığım 
noktalar var. Açık konuştuğunuz için hepinize teşekkür ederim, muhtıra vermeye niyetim yok, bu 
hükümet gitmelidir. Demokratik yollardan bu işi halledeceğiz. Şöyle bir yorum yapmış Özden 
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Örnek’te, bu toplantı bence tarihi bir toplantıydı, Genelkurmay Başkanına onunla aynı fikirde 
olmadığımız mesajı verildi, o da yalnız kaldığını anladı, görüntüye rağmen direnmekte devam 
ediyor. Ama artık çok geç, zira böyle bir toplantı yapmakla kendisi de geri dönemeyecek bir yola 
girdi diye bir yorum yapmış Özden Örnek.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Yorumuna katılmıyorum, ancak o sözlere aşağı yukarı tamamını 
orada söyledim, ifade ettim.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet, iddianamelere göre sizin de istifaya zorlanma 
gibi bir durumla karşılaşmanız Cumhuriyet Çalışma Grubunun programları, planları içerisinde 
Cumhuriyet Çalışma Grubunun sizin de gördüm dediğiniz slaytlarında belli konular iddianameye 
göre sanıklar tarafından icra edilmiş durumda, iddianame uyumluluktan bahsediyor, eylem ile 
planlar arasında uyumluluktan bahsediyor. Bunun yanında soruşturma aşamasında 
Genelkurmay Başkanlığında belli bir kısım bir belgeler sorulmuş, bu belgeler sizi mi aittir. 
Açıklayınız diye, Genelkurmay Başkanlığının genelde izlediği yöntem şu şekilde bize ait değildir 
veya bize aittir veya kayıtlarımızda rastlanılmamıştır. Bir belge var, belgenin ismi CÇG ekibi, adlı 
bir Word belgesi gönderiliyor, Genelkurmay’dan soruşturma aşamasında bu konuda verilen yanıt 
şöyle, evet bu belge Türk Silahlı Kuvvetlerine aittir, diyor. Belge istihbarat yönetim şube 
müdürlüğünün kadrolu hale getirilmesi konulu istihbarat başkanlığından komuta katına sunulan 
andıç başlığıyla Aralık 2003’te yayınlanan yazıya, yazıyı hazırlayanın telefon nosunun belirtildiği 
bir belge. Bu belge içerik olarak Genelkurmay Başkanlığına 2003, 2012 kuvvet planı revizesinin 
onaylanmasını müteakip anılan revizeye göre 2004 yılında teşkil, lav ve reorganize edilecek 
jandarma birlikleri kapsamına dahil edilerek Genelkurmay Başkanlığı onayına sunulması. Yani 
kadro durumu vesair dikkate alınarak önce Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde bir 
düzenleme yapılıyor. Andıç’ın içeriğine göre bilahare sunulması düşünülüyor, bu belgede 
istihbarat yönetim şube müdürlüğü emrine görevlendirilen personel listesi diye bir liste var. Bu 
listedeki sıralama jandarma kurmay kıdemli Binbaşı Mustafa Koç, jandarma Yüzbaşı Enver 
Özkan, jandarma kıdemli üsteğmen Ömer Yılmaz, jandarma kıdemli başçavuş Emin Ceylan, 
jandarma kıdemli başçavuş Ferhat Güler, jandarma başçavuş Erdal Salıncak, jandarma 
başçavuş Sırrı Gökçe. Siz 2003 yılında Genelkurmay Başkanı olarak Jandarma Genel 
Komutanlığı bünyesinde istihbarat yönetim şube müdürlüğü gibi bir birimin kurulduğu bununla 
ilgili personel görevlendirilmesinin yapıldığına dair bir bilgiye sahip misiniz? Size bunu da 
görmek isterseniz gösterebilirim.”  

Tanık Hilmi Özkök: “Göreyim evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Kurumsal olarak verilen yanıt Türk Silahlı Kuvvetlerine 

aittir.” 
Tanık Hilmi Özkök: “1. yazı jandarmanın iç yazısıdır efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Mikrofona, mikrofona konuşur musunuz zapta ge… mikrofona yakın 

konuşur musunuz?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Özür dilerim.” 
Mahkeme Başkanı: “Zapta geçecek.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bu ilkyazı en üstte sunduğunuz yazı Jandarma Genel Komutanlığının 

kendi başkanlıklarına dağıtım yaptığı bir belgedir efendim. Harekat Başkanlığı, Personel 
Başkanlığı, MEBS Başkanlığı diye, bu belge jandarma genel komutanlığı.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet jandarma belgeleri siz Genelkurmay Başkanı 
olduğunuz dönemde böyle bir yönetim şube müdürlüğü diye bir birimin kurulduğuna vakıf 
oldunuz mu? Sorumuz oydu.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Şunu, şunu arz edeyim Sayın Hakim.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Buyurun.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Silahlı Kuvvetlerde teşkilat değişiklik teklifleri periyodik olarak belli 

zamanlarda yapılır. Bunlar karargah tarafından değerlendirilir, karargah görüşleriyle beraber 
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bana sunar, çok sayıdadır bunlar. Bu kadar sayı içerisinde böyle bir konuyu nispeten 
anımsıyorum ama tam detaylarını vazıf olarak şey edemiyorum, hatırlayamıyorum. 
Karargahımın da bana telkinleri oluyor tabi, görüşlerini, tekliflerini bildiriyorlar ama sonuçta ben 
karar veriyorum. Kurulsun veya kurulmasın diye, benim o konuda bildiğim sadece bundan 
ibarettir. Böyle isim listesiyle falan Genelkurmay Başkanı seviyesinde genellikle bana sunulmaz, 
komutana çok ana esaslar sunulur, diğerleri karargah çalışması şeklinde geçer.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet, tamam, Mustafa Balbay tarafından yazılan sizin 
18 sene kadar yurtdışında bulunmanız nedeniyle bazı konularda tecrübe eksikliğiniz olduğu 
mahiyetinde bir haberinden bahsettiniz.”  

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bu konuda kendisini de uyardığınızı, bu konunun kısa 

bir wikipedi araştırması sonucu dahi ortaya çıkabileceğini beyan ettiniz.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Kendinizin hakkındaki bilgilerin doğru olmadığını ifade 

ettiniz yazıyla.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bu konuda Mustafa Balbay tarafından herhangi bir 

düzeltme yapılmış mıdır?” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı. 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Dün Akif Güllü’ye cevap verdi.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Dün şeyle, başka bir konuyla şey yapıldı, cevap verdim, küçük olarak 

bir yerde çıktı dedim.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Akif Gülle konusuydu.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bu konu, bu konuyu, bu konuyu düzelt dediğimi hatırlamıyorum 

kendisine, ama sonradan başka bir yerde kendisi de bahsedip işte ben emekli olduktan sonra 
orada sitem ettim, dedim ki bir Genelkurmay Başkanı hakkında yazı yazarken en azından 
biyografi sitelerine bakabilirdiniz. Orada benim kaç yıl yurtdışında bulunduğum ve Türkiye 
gerçeklerini bilmez diyorsunuz, benim hangi görevlerde bulunduğum ki bunlar çok önemli 
görevlerdir bakıldığı zaman. Kendisine söyledim ama bunu düzelt dediğimi ve onun düzeltip 
düzeltmediğini şu anda hatırlamıyorum.”  

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Mustafa Balbay’ın bu konudaki kaynağını sizinle 
doğrudan ilişkili bir haber olmasından dolayı üst düzey subay olarak belirttiği kaynağını tespit 
ettiniz mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır tespit edemedim efendim, tespit etmedim araştırmadım da ama 
yani bunu yazarken bir gazetecinin iyi bir gazeteci olarak dünkü ifademde belirtmiştim buna 
dikkat göstermesi gerektiğini, her duyduğunu yazmamasını o da dedi, çok güvenilir bir kaynaktı 
dedi bana.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yine size ait olduğu anlaşılan bir röportajda birisi 
konuşmada ekonomi batarsa batsın, Cumhuriyet elden gidiyor dedi. Bende benim Cumhuriyetim 
seninki kadar derme çatma değil gibi bir beyanınız var, hatırladınız mı bu beyanınızı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hatırlıyorum.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Size ekonomi batarsa batsın Cumhuriyet elden gidiyor 

diyen kişi kimdir?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Sayın Başkanım bunu açıklamam gerekir mi efendim?” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Şöyle sorayım.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bu davanın sanıklarıyla ilgisi yoktur efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Hakim bey sor…” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bu dosya sanıklarından birisi midir?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bu dosyanın sanıklarından birisi değildir efendim, hayır.” 
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Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Değildir.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Benim bildiğim kadarıyla tabi detaylı olarak kimler var bilmiyorum 

ama benim bildiğim, okuduğum kişiler arasında ve şu anda salonda hazır olanlar arasında 
değildir.” 

Mahkeme Başkanı: “Tamam.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Asker şahıslar bellidir dosyada, işte Kemal Yavuz var, 

Şener Eruygur, Hurşit Tolon, internet andıcı dosyası sebebiyle muhtemelen onları bilirsiniz, o 
sanıklarımız var.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır, hayır onlardan hiçbirisi değil efendim.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Tunçer Kılınç’tır sanıklarımızdan birisi.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır biliyorum.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bu ekonomi batarsa batsın sözü ne anlam ifade eder, 

yani?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Efendim irticanın gittikçe artacağı değerlendirmeleri vardı, bu 

hükümet üyelerinin evvelki söylemlerine istinaden bakıldığı zaman hepimiz bu konuda 
tedirgindik. Bunu daha evvel ifade ettim, o tedirginliğin içerisinde işte hükümete daha sert 
davranma konusunda bana telkinler geliyordu. Hem basından, hem zaman zaman 
arkadaşlardan biraz daha sert davranalım, memleketin başı sıkıntıya girmesin diye. Buralarda 
benim hareket tarzımın neden bu şeklide olduğunu kendilerine ifade ederdim. Derdim ki ben 
askerim, kim olursa olsun hükümette o beni ilgilendirmez, ben onunla iyi geçinmek zorundayım, 
çünkü ben onunla iyi geçinmezsem bunun çok büyük yankıları olur, özellikle ekonomi çok 
etkilenir. Halkımız bundan zarar görür, konuşma bu şekilde devam etti, halkımız bundan zarar 
görür.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ondan sonra o arkadaşımız değerlendirmeyi yani halkın zarar 

görmesinden ziyade şeyin, Cumhuriyetin elden gitmesi korkusuna dayandırdı. Bende dedim 
ona, benim Cumhuriyetim seninki kadar derme çatma değil, Cumhuriyet Türkiye’ye yerleşmiştir, 
kolay kolay Cumhuriyet elden gitmez dedim. O zaman düşüncemi bir özel konuşmada ifade 
ettim, bunlar odur efendim.”  

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Aleyhinize sistemli olarak bir yıpratma 
kampanyasından, özellikle bir gazetenin sizi yıpratma sürecinden bahsettiniz, bunun bilinçli 
olduğunu söylediniz, bu gazete hangi gazetedir öncelikle?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Ben dünkü konuşmamda tam olarak onu öyle ifade ettiğimi 
zannetmiyorum, bir tek gazeteden bahsetmedim ama.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Veya ben öyle kalmış aklımda.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Zaman zaman bazı gazetelerde bilgi çıkıyordu, bir tanesi biraz önce 

konuştuk Cumhuriyet gazetesinde üst üste birkaç yazı çıktı, daha hala da çıkıyor. Hatta beni 
Bursa Askeri Lisesinde okumama rağmen şeyde Kuleli’de okurken nasıl Cuma namazına 
götürdüklerini, nasıl nurcu yaptıklarını bile anlatıyorlar. Halbuki ben Bursa’danım yani, o gazete 
kendi okuyucu kitlesine göre değerlendirmelerini basın özgürlüğü çerçevesinde bu şekilde 
değerlendiriyor. Bir tanesi budur, onun dışında başka gazeteler de var tabi, çeşit çeşit gazeteler 
var, çeşit çeşit internet siteleri var. Oralarda herkes görüşlerini ifade ediyor, bunların ben hiçbir 
zaman hiçbiri hakkında herhangi bir kanunu işlem şey etmedim, müteessir etmedim. Basın 
özgürlüğü çerçevesinde gördüm, bazıları hakaretamizdi, bazıları beni çok üzdü. Ama gerçekten 
beni baskı altına aldı ve benim görev performansımı bu şekilde yanlı şeyler ve yanlış bilgilere 
istinaden yapılan yorumlarla menfi olarak etkilemiştir efendim.”  

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Sizin tespit ettiğiniz bir milat var mıdır, yıpratılma 
olarak bahsettiğiniz konuda, yani şu olaydan sonra ben basında işte bir kısım basında 
yıpratılmak istendim, performansım etkilenmek istendi. Bir milat var mıdır?” 
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Tanık Hilmi Özkök: “Bir milat belki olmayabilir ama şöyle bir durum var, bunu Mahkemeye 
açıklamak istedim. Ben Kara Kuvvetleri Komutanlığına gelinceye kadar 2000 yılında benim, 
benden önceki komutanlarımla hiçbir problemim olmadı. Çok güzide görevlerde bulundum, 
bunları burada açıklamak istemiyorum, şeylerde bellidir biyografimde. Ve benim önümdeki 
komutanım da daime destek olmuş, beni daima efendim söyleyeyim sevmiş, teğmenliğimden 
beri tanıyan bir komutanımdır Sayın Kıvrıkoğlu, fakat kara kuvvetleri komutanlığından 
Genelkurmay Başkanlığına geçerken bazı sıkıntılar başladı. İşte o zaman basında da yer oldu, 
yani kendisi de ifade etti. Benim irticaya karşı iyi bir mücadele edemeyeceğimi değerlendirdiğini, 
dolayısıyla beni Genelkurmay Başkanı yapmak istemediğini söyledi. Bende cevaben 
komutanımın takdiridir demekle şey ettim, yetindim. Bu belki bir başlık, yani o güne kadar böyle 
bir şey yoktu, ben harp okulu alay komutanlığı yaptım, her rütbede generalin, her rütbesinde 
Genelkurmay Başkanlarının muhtelif komutanlar şeyinde çalıştım. Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği özel kalem müdürlüğü yaptım. Ben çok şey görevlere, hiçbir problem yok, beni 
Sayın Kıvrıkoğlu Paşam 2. başkan yaptı, beni kendi yanına aldı karargahına, 2. başkanlıktan 
sonra 1. ordu gibi güzide bir birliğe gittim. Gene kendisi beni Kara Kuvvetleri Komutanına tensip 
etti. Çünkü Kara Kuvvet Komutanlarını ancak Genelkurmay Başkanlığı tensip ettiklerinden 
hükümet tebrik edebiliyor. O zamana kadar bir problem yoktu, oradan sonra, yani benim Kara 
Kuvvetleri Komutanlığından sonra hakkımda bu şekilde bazı Genelkurmay Başkanı olurken 
başladı benim yönümden böyle bir sıkıntı devam etti. Bunun takdiri sizlerindir bilemiyorum.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Dosyamız sanıklarından Doğu Perinçek 30.01.2009 
tarihli duruşmada 2001, 2002 yıllarında Amerika Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye’ye karşı bir 
tertip yaptı. Bu tertip neydi? Hilmi Özkök’ü Genelkurmay Başkanı yapmak, Tayyip Erdoğan, 
Abdullah Gül ikilisini de hükümet koltuklarına bir erken seçimle oturtmak. Bu tertipte bu 
uydurmalar kullanıldı, bu tertip deminde arz ettiğim gibi 2001, 2002 yılında Türkiye’yi erken 
seçime götürme, efendim Ecevit hükümetini tasfiye etme, onun yerine Tayyip Erdoğan, Abdullah 
Gül’leri daha 3 yıl geçmiş seçimden iktidara oturtma ve Hilmi Özkök’ü de Genelkurmay Başkanı 
yapmak için uygulandı. Tertip ve tertip amacına uğraştı, onun için kapatıldı, orada durdu. Yani 
hukuken bir dava açılması mümkün değildi, Yargıtay Başsavcısı düzeltiyorum, Sayın İstanbul 
Başsavcılığı dava açmadı, ama bu el altından bu dosyalar kullanıldı. 2003 yılında da resmi hale 
getirilip kullanılmaya devam etti. 2003 yılında MİT’in çuval olayından sonra Temmuz 2003’te 
Hilmi Özkök’e bu sefer resmileştirip dosyaları yollamasına, 2003’ten sonraki tertipler açısından 
son derece anlamlıdır. Doğal olarak buradaki bazı açıklamaları bilemeyebilirsiniz. Ben 
açıklamasını da yapacağım bu sözlerin, 2001, 2000 yılında Türkiye’yi erken seçime götürme, 
Ecevit hükümetini tasfiye etme, Hilmi Özkök’ü Genelkurmay Başkanı yapmak için 2003 yılında 
MİT’in çuval olayından sonra size sunduğu belgelerin kaynağı olarak Tuncay Güney isimli 
şahsın yakalandığı sırada evinden çıkan belgelerin kullanıldığını, işte bu tertibin sonucunda 
Amerika tarafından sizin Genelkurmay Başkanı yapıldığınızı beyan ediyor. Aynı şey biraz önce 
avukat hanımın beyanı üzerine söz almadan konuşan Sanık Yalçın Küçük’ün de notlarında daha 
farklı, daha şiddetli olarak mevcuttur dosyamız kapsamında. Burada birçok sanıkta bu minvalde 
açıklamalarda bulundular. Şimdi size soracağım husus şu, siz biraz önce dediniz ki ben 
gerçekten başarılı bir geçmişe sahibim. Sizin Genelkurmay Başkanı olma sürecinizde teamül 
dışı bir olay oldu mu? Yani birisinin görev süresi dolmadan istifası istendi mi, sizden önceki 
Genelkurmay Başkanının, sizin önünüzün açılması anlamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 
teamül dışına çıkılma gibi bir olay oldu mu?” 

Sanık Doğu Perinçek söz almadan konuştu anlaşılamadı. 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Daha sonra, daha sonra Doğu Bey, daha sonra 

yapabilirsiniz daha sonra, daha sonra.” 
Mahkeme Başkanı: “Hakimin sorusuna itiraz olmadığı için usulde daha sonra 

değerlendirmenizi yaparsınız.” 
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Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Daha sonra.” 
Sanık Doğu Perinçek söz almadan konuştu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Doğu Bey daha sonra değerlendirmenizi yaparsınız, buyurun.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Daha sonra.” 
Mahkeme Başkanı: “Bir dakika Tanık, Tanık cevabını versin.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Daha sonra şu anda yönlendirme yapıyorsunuz.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun, Tanık cevabını versin.” 
Sanık Doğu Perinçek söz almadan konuştu anlaşılamadı. 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yönlendirme yapıyorsunuz, yönlendirme.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun, buyurun, buyurun tamam, tamam.” 
Sanık Doğu Perinçek söz almadan konuştu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Tamam söz vermiyorum buyurun, tamam, buyurun.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Sayın Hakim Silahlı Kuvvetlerin bazı teamülleri vardır, bunlar 

kanunda mesela Genelkurmay Başkanı herhangi bir kuvvetten seçilebilir ama en büyük kuvvet 
kara kuvvetleri olduğu için genellikle Kara Kuvvetleri Komutanı seçilir, çünkü en kıdemlisi odur. 
Mesela Deniz ve Hava Kuvvetleri Orgenerallikte 2 yılını tamamlayınca Kuvvet Komutanlığına 
gelirler, bu hep böyle tevare eder gider. İkişer tane zaten Orgeneral, Oramiralleri vardır. Silahlı 
Kuvvetlerde de askeri şurada Orgeneral olurken konulan sıra genellikle bu teamülün başlangıç 
noktasıdır. Orgenerallikte 1. sıraya konulan eğer kuvvet boşalırsa, bunun emekliliği, 4 senesini 
tamamladıktan sonra Orgenerallikte, Kuvvet Komutanı teamül olarak oradan seçilir. Ama kanuna 
göre Genelkurmay Başkanı onu değil de başka birisini şey edebilir, önerebilir şey için, Kuvvet 
Komutanlığı için. Şimdi şuraya bağlamak istiyorum o şeyi, benim Orgeneralliğe terfiimdeki sıram 
birdir. Bir olduğu zaman benim teamüllere göre, aksi mümkün ama teamüllere göre.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Zamanını da söyler misiniz Orgeneralliğe terfi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ben 2002’de Kara Kuvvetleri Komutanı oldum, 98’de 4 sene önce 

şey oldum, Orgeneral oldum, düzeltiyorum, düzeltiyorum. 96’da Orgeneral oldum, 96 30 
Ağustos’unda Orgeneral oldum. 96, 2000 senesinde 4 senem bitti, bu 4 senenin bir kısmını 
şeyde yaptım, 1. ordu komutanı olarak yaptım, 2. başkan olarak yaptım ve NATO komutanlığı 
olarak yaptım 4 sene. Orgenerallikte 1. olduğum için Kara Kuvvetleri Komutanlığına teamül 
olarak benim gelmem lazımdı. Ve benim geldiğim zaman 2 sene sonra Genelkurmay’da 
boşalacaktı gene teamüller yönünden şey olacaktı, benim Genelkurmay Başkanı olacağım 
bekleniyordu. Yani normal böyle görünüyor, ama kanunen dediğim gibi Genelkurmay Başkanı 
Kuvvet Komutanlığını başka birisini de önerebilir, Kara Kuvvetlerinden. Bu onun yetkisidir, o şeyi 
üçlü kararnameyle bu çıkar. Genelkurmay Başkanlığına atanma ise hiçbir teklif olmadan şeyden, 
askeri cihetten Bakanlar kurulu istediği kişiyi Genelkurmay Başkanı olarak 3 kuvvetten, herhangi 
birisinden seçebilir. Ama teamül olarak Kara Kuvvetleri Komutanını yapmış olması gerektiği için 
Kara Kuvvetleri Komutanı olur. Şimdiye kadar bu istisnalar olmakla beraber böyle gitmiştir. 
Dolayısıyla beni bir defa şuna açıklık kavuşturayım, beni Ecevit hükümeti Genelkurmay Başkanı 
yapmıştır. Benim bu hükümetle bir şeyim, seçim sırasında hiçbir şeyim yoktur ilişkim, zaten 
iktidarda değillerdi, çünkü 2002 30 Ağustos’unda ben Ağustos başında olan şurayı müteakip 
karar verildi. Kararname hazırlandı ve Ecevit hükümeti tarafından Genelkurmay Başkanı 
yapıldım. Sayın Perinçek’in tabi şeyleri o kendi takdiridir, onlara benim bir şey söylemem 
mümkün değil. Ben böyle bir şey algılamadım, benim bir yerden getirip de birisi tarafından 
zorlanarak geldiğim savı yanlıştır, çünkü benim gidişim bu şekilde olmuştur zaten, hep normal, 
rutin ve teamüllere uygun bir gelişmedir, arz ederim efendim.” 

Saatin 10:58 olduğu görüldü. 
Duruşmaya 10 dakika ara verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
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Bu sırada tutuksuz sanıklardan Ertuğrul Orta, Ferit İlsever ve Adnan Bulut ile bir kısım 
sanıklar müdafilerinden Av. Dilek Helvacı, Av. Mehmet İpek, Av. Aydın Metin, Av. Handan 
Gürsevilir, Av. Hikmet Fırat Arslan’ın geldikleri görüldü, ayrıca tutuksuz sanıklardan Hayrettin 
Ertekin’in de geldiği görüldü, 

Huzurdaki yerlerine alındı. 
Tanık Hilmi Özkök eski kimliği ve yemini tahtında huzura alındı. 
Soru sorma işlemine devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: "Buyurun Hakim Bey.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Biraz önce size Doğu Perinçek’in duruşmadaki 

savunmasından bir kısım okudum sizde yanıtladınız sizin Genelkurmay Başkanı olmanızın 96 
yılındaki Orgeneralliğe birinci sıradan atanmanız itibariyle teamüllere uygun olduğunu ifade 
ettiniz doğrudur değil mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Doğrudur.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Doğu Perinçek, Tuncay Özkan, Mehmet Haberal gibi 

dosyamızın sivil bir kısım sanıkları var. Bu kişilerin sizin Genelkurmay Başkanlığınız sırasında 
astlarınız olan Şener Eruygur, Hurşit Tolon gibi sanıklarla herhangi bir şekilde tanışıklığını, 
diyalogunu Genelkurmay Başkanlığını zamanınızda tespit etmiş miydiniz ve veya biliyor 
muydunuz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Kimlerden bahsettiniz efendim Tuncay Özkan.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Tuncay Özkan, Mehmet Haberal, Doğu Perinçek.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Doğu Perinçek, Mehmet Haberal. Hayır, Tuncay Özkan’la 

görüşülmüş olabilir diye bir intiba var ama Sayın Sağlam’la ve Sayın Perinçek’le böyle bir şeyi 
duymadım.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Haberal.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Şey Haberal.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Haberal.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Haberal evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Size biraz önce Doğu Perinçek’in savunmasından 

okuduğum kısımda bu 2001 yılındaki sorgularda ifadelerde başvurulan Tuncay Güney kastedilen 
kişidir Tuncay Güney’in ev aramalarında ele geçen bir kısım belgelerin servis edildiğini söylüyor. 
Tuncay Güney’in kendi dosya kapsamında Kuzey Irak’a bir kısım nedenlerle çıktığından 
bahsediliyor sizin Genelkurmay İstihbarat bünyesinde böyle bir şeye vakıf oldunuz mu? Yani 
Tuncay Güney’in belli komutanlarla diyalogu bu komutanların aracılığıyla Kuzey Irak’a geçtiği 
Barzani ile görüştüğü vesair.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır hayır.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Sizin biraz önce okuduğum savunmada Doğu 

Perinçek’in savunmasında Amerika Birleşik Devletleri ABD tarafından Genelkurmay 
Başkanlığına gelmeniz sağlandığı ifade ediliyor. Dosyada geçmesi itibariyle konuyla ilişkili 
olması itibariyle Irak tezkeresi diye bilinen 6 Mayıs tarihli Irak tezkeresinin Meclis’e getirilmesi 
öncesi süreçte sizin Genelkurmay Başkanlığı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri olarak tavrınız 
nötrdü, siyaset karar verirdi değil mi yanlış hatırlamıyorsam.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Böyle bir tavrınız olmuştu.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet efendim. Ancak toplantılarda güvenlik yönünden yani askeri 

ilgilendiren konularda görüşlerim sorulmuştur ve bunlarda gerek Cumhurbaşkanın gerek 
Başbakanın düzenlediği zirvelerde gerekse Milli Güvenlik Kurulunda dile getirilmiştir ama karar 
siyasilerin olduğu anlayışı vardır.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Murat Yetkin ile yaptığınız röportaj sonrası Murat 
Yetkin’in yazdığı bir yazıda şöyle bir husus geçiyor; ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul 
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Wolfovits’in 6 Mayıs’ta Irak teskeresinin geçmesinden dolayı MGK’da hükümete gerekli baskıyı 
yapmaması nedeniyle askeri yani Özkök’ü sorumlu tutmasıdır. Sizin böyle bir tespitiniz olmuş 
mudur?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet olmuştur. Benim baskı yapmamı istiyordu hatta o sırada 
Amerikan gazetesinde bir şey çıktı Amerika için daha çok, Türkiye için daha az demokrasi diye 
bu sözü üzerine.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Tarih olarak teskere tarihi 6 Mayıs bundan sonraki 
gelişen süreçte bu tavrınızla alakalı bir tespitiniz oldu mu, gerek demin ifade ettiniz yurtdışında 
işte bir yayın yapıldı, yurtiçinde bununla alakalı bir tespitiniz oldu mu sizin teskere konusundaki 
nötr tavrınız hükümet nezdinde herhangi bir baskı girişiminde bulunmamanızdan dolayı sizin 
yıpratılmanız anlama gelecek yayınlar, programlar vesaire olduğu yönünde bir tespitiniz oldu 
mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Ben basında zaman zaman bunlar yer aldı çok tartışıldı her iki tarafı 
tutanlar oldu yani bir kısmı Genelkurmayın bu tutumu doğru, bir kısmı böyle yapmalıydı diye 
ama biz tutumumuzu buyurduğunuz söylediğiniz şekildeki tespit ettik. Ben görüşlerimi silahlı 
kuvvetlerin geçsin geçmesin konusunda hükümete ve şeye Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Milli 
Güvenlik Kuruluna arz ettim o düşüncemizi ama bir baskı yaparak siyasi kararı etkileme yoluna 
gitmedim.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet. İkinci iddianame 287. sayfada dosyamız 
sanıklarından Hurşit Tolon’da çıktığı iddia edilen bir CD içerisindeki opera son adlı belgede sizin 
istifanızın sağlanması yönünde belli tespitlerin yapıldığını görüyoruz. Size göreviniz sırasında 
dolaylı dolaysız sivil askeri cenahtan istifanızı sağlama yönünde bir telkin, tavsiye, baskı vesaire 
anlamında bir eylem olmuş mudur?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Doğrudan hiç kimse sivil veya asker bana istifa etmem gerektiğini 
söylemedi ama basında çıkan biraz önce konuştuğumuz gibi öyle şeyler çıktı ki bilgiler hakkımda 
bunlar beni acaba istifaya mı zorluyorlar diye aklımdan geçirdim ama hiç kimse bana istifa et 
demedi.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Dolaylı olarak da sordum.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Dolaylı olarak öyle algıladım.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Dikkat ederseniz.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Yani hakkımda çıkan başlayan kampanya.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yani meslektaşlarınız.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Genelkurmay Başkanı oluncaya kadar tertemiz himayesi olan bir 

insan birden bire her türlü şey oldu, şeyde bunla tabi beni çok etkiledi ve böyle bir 
değerlendirmeyi aklımdan bende geçirdim acaba böyle mi isteniyor diye ama bu doğrudan 
dolaylı olarak kabul edilir mi bu sizin takdiriniz.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Üst rütbeli astlarınız tarafından yaptığınız toplantılarda 
bu yönde dolaylı da olsa bu yönde bir tavır telkin, öneri, görüş serdedildi mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Daha evvelki ifadelerimde söylediğim gibi kuvvet komutanları zaman 
zaman benimle farklı şeyler düşünürlerdi ve bana bunu arz ederlerdi ısrarla arz ederlerdi ama 
dediğim gibi bunu askerlikte bunu ben normal ka… benim en azından performansım böyledir her 
türlü söze açığımdır, dinlerim ama sonuçta kararı ben veririm benim kararımın dışında hareket 
edilmez.”  

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bu görüş ayrılıklarından bahsettiniz bunu açar mısınız 
nedir görüş ayrılıkları yani Harp Okulu mezunu, Kurmay Okulu mezunu aynı dönem aynı 
hükümetle çalışan insanlar olarak.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Mesela bir tek örnek vereyim efendim mesela Kıbrıs konusunda 
Kıbrıs konusunda biz zaman zaman tabi Genelkurmay biliyor daha doğrusu bilgilendiriyorum da 
yani katılmıyorlar. Biz Dışişleri Bakanlığıyla çok yakından çalışırdık pırıl pırıl diplomatlarımız 



T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( TMK 10 MADDESİ İLE YETKİLİ )  
CELSE TARİHİ 03.08.2012 ESAS NO: 2009/191 CELSE NO:214 Sayfa:21 

 

 21 

vardı Amerika’ya giderken de belki Genelkurmay Başkanım benim (bir kelime anlaşılmadı) bir 
tane dedim bana hariciyeci verin ve bir hariciyeci verdiler hep toplantıları onu da götürdüm 
Amerika’da. Yani benim çalışma tarzım böyle çalışıyorduk pırıl pırıl insanlar var, bir mutabakat 
muhtırası üzerinde çalışılıyor şeyle düzeltiyorum Irak konusunda. Şeyde Kıbrıs konusunda biz 
şöyle bir strateji kurduk bunu burada söylememde herhalde artık bunca yıl geçti bir mahsuru yok 
Rum tarafı zaten AB’ye alınma sözü verilmiş, Birleşmiş Milletler tarafından müstakil bir devlet 
olarak tanınıyor. Niye egemenliğini bizimle bölüşsün dolayısıyla hayır diyecek o kesin. Ama 
iddialar hep evet diyecek son anda bizi kandıracaklar diyorlardı ama biz hariciyeyle yaptığımız 
çalışmada böyle (bir kelime anlaşılmadı) ve bütün oyunu bunun üzerine kurduk, dedik ki biz 
karışmayalım Kıbrıs’ın işine yani onlar hayıra veya evete şey etmeyelim zorlamayalım nötr 
kalalım onlar muhtemelen evet denecek diye değerlendirmeler vardı Kıbrıs Türk kesimi için 
dolayısı ile Rum tarafı zor durumda kalır biz bir üstünlük sağlarız ve inisiyatifi ele geçiririz diye bu 
şekilde düşünürdük tabi bunu şeyler Sayın Denktaş’ın ifadeleri tabi hepimiz çok saygı 
duyduğumuz bir insan o daha evvel konu oldu büyükelçinin dolaşmaları brifingler vermeleri 
vesairelerle kuvvet komutanlarını etkilemeye çalışırlardı. Bunlardı tabi bende kendilerine gerekli 
şeyleri anlattım ve sonuçta sonuçta bizim dediğimiz gibi oldu daha doğrusu hükümetimizin 
dediği gibi biz hükümete sadece katkıda bulunuyoruz bunlar hep Dışişleri Bakanlarının 
görevleridir. Ama şunu açıkça ifade edeyim silahlı kuvvetler hep böyle vatan sevgisi ve hep bir 
tehdit algılaması içerisinde yetişmiştir bütün ordularda bu böyledir çünkü o insanı ölüme 
götüreceksiniz veya öldürmeye götüreceksiniz kolay değildir. Dolayısıyla bütün bu yapılanlar ben 
kötü niyete bağlamıyorum onun için rahatlıkla onları dinliyordum hepsi vatanı bir türlü fakat 
birbirinden farklı olarak seviyorlardı. Bunlar iyi duygularla yapılmış ama temel şeyler ettiğimiz 
yemin silahlı kuvvetlere girerken kanunlara nizamlara emirlere uyacağız ayrıca (1 kelime 
anlaşılamadı) kanunları var siyasete bulaşmaz silahlı kuvvetler, siyasetin dışında ve üstündedir 
der kanun aynen bunu şey yapar. Ben bunları telkin ediyordum ama onlar dediğim gibi kuvvet 
komutanını da siviller muhatap değildir. Onları koruyacak kollayacak komutanları vardır üstünde 
veya düzeltecek ama Genelkurmay Başkanının durumu çok farklı çünkü sivillere ve büyük 
kurumalara muhatap diye. Hani anlaşmazlık dediğim gazetelerde de yanlış şeyler çıkıyor sanki 
böyle fikir ayrılıkları olmuş değil görüş ayrılıkları olarak da bunu değerlendirebiliriz o bilgisi ve 
herkes kendisi bilgisi çerçevesinde değerlendirme yapıyordu konu budur efendim.”  

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Sizin özellikle vurguladığınız bir husus var bu görüş 
ayrılıklarını Kıbrıs konusunda Kıbrıs Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç’un hükümeti ve sizi 
haberdar etmeden doğrudan Şener Eruygur ile görüşmesi konusu var. Daha sonra 4 imzalı bir 
belgenin size sunulduğu sizin de bunu normal karşılamadığınızı beyan ediyorsunuz yani.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Nedir bu konudaki normal karşılamama sebebiniz?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bu konuda bu konuda bir çalışma yapmalarını ben istedim kuvvet 

komutanları böyle tartışıyorlardı aralarında dedim ki o zaman bir araya gelin bir çalışma yapın 
bana sunun, bende Genelkurmayda bir çalışma yaptırayım bir ön müşterek Milli Güvenlik 
Kuruluna bunlar dile geliyor ve biliyorsunuz Jandarma Genel Komutanı dahil kuvvet komutanları 
Milli Güvenlik Kurulunun Üyeleridirler, bunlar orada dile getirirler dolayısıyla onların bu konularla 
ilgilenmesi normaldir yapın bir çalışma bitirin gelin bir inceleyelim ona göre bir tutum alırız 
dedim. Bu incelemeyi yaptılar ve 4 imzalı geldi 4 imzalı birden gelince tabi askerlikte 
alışılmamıştır yani ben çağırdım en kıdemli olarak dedim ki bak kuvvet komutanı Aytaç ben sana 
tamamen güvenirim niye senin imzan bana yeterliydi diğerlerinin imzalamasına gerek yoktu bu 
usullere uymuyor dedim. Peki, komutanım dedi hemen toplattı 4 imzalıları yerine tek imzalayıp 
gönderdim olay budur efendim.”  
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Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Ahmet Zeki Bulunç’a sizin bu Şener Eruygur ile sizin 
ve hükümetin haberi olmadan görüşmesi konusunda size sorduğunuz şey nedir yani ne 
sordunuz ona.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Şöyle sordum efendim.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Onun yanıtı ne oldu size.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Aslında kuvvet komutanlarını etkilemeye çalıştığını sezinledim bir 

defada ağzında kaçırdı veya söyledi Jandarmaya brifing verdim dedi böyle bir şeyden haberim 
yok ondan sonra büyükelçiler tabi zaman zaman kuvvet komutanlıklarını ziyaret edebilirler 
bazen bana söylerler veya en azından gelirse birisi mutlaka sonucunu söylerler. Fakat o zaman 
öyle bir hava vardı Sayın Denktaş tabi o haklı olarak kendi ülkesinin menfaatleri ve kendi 
görüşleri çünkü Kıbrıs onun yavrusu bütün hayatını ona vakfetmiştir. Ona göre bir tutum 
içindeydi ve bazı konularda Türkiye ile dediğim gibi farklı görüşler olabiliyordu bunları burada 
dile getirmek istemiyorum böyle büyükelçi böyle etkilemelere girdi. Ondan sonra ifademde vardır 
ilgili kişiye söyledim dedim onu burada açıklamak isterim tarihi bir görevdir Sayın Denktaş’a bir 
gün beni ziyarete geldiğinde bu Bulunç meselesinden dolayı dedim ki Sayın Denktaş Türk Silahlı 
Kuvvetlerin komutanı benim emirleriniz olursa ben alayım efendim dedim aynen anlaşıldı Sayın 
Komutan dedi bana. Sonra rahmetle anıyorum kendisini ve takdirle anıyorum bir konuşmasında 
dedi ki bana kuvvet komutanlarını şikayet etti dedi Hilmi Paşa dedi halbuki ben kuvvet 
komutanlarımı asla etmedim onu çok sevmekle beraber ben onu başka bir ülkenin başkanı 
olarak ve takdirle izlediğim tabi o diğer ülkelerden de çok farklı yani Kıbrıs ama bir Genelkurmay 
Başkanı olarak resmi sıfatınızla veya kendi hükümetinizin evindesiniz. Ona karşı sorumlusunuz 
kendisine öyle ikazda bulundum yani büyükelçisi vasıtasını vesaire etkilemesini yanlış olduğunu 
benimle konu yapmasını o da takdirle karşıladı ama ben kuvvet komutanlarımı şikayet etmedim 
daha doğrusu kendisinin büyükelçisini kendisine şikayet etmiş oldum bunu da burada açıklamak 
istedim.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Biraz önce size yönelttiğim sorularda sizin bir 
beyanınızdan hareketle yıpratma amaçlı belli yayınları sorduk. Bu anlamda dosyamız 
sanıklarından Tuncay Özkan ve Kemal Yavuz’un birlikte yaptıkları programlar var bu 
programlarda sizinle komutanlığınızla alakalı yıpratıcı yayınlar olmuş mudur?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet olmuştur. Benim aleyhime yayınlar olmuştur ama yıpratıcı olup 
olmadığı onların kendi takdirindedir.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Sizin aleyhinize olmuştur bunun düzeyi nedir?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Aleyhime ve haksız bana göre benim değerlendirmeme göre bana 

haksız ithamlarda bulunmuştur.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Düzey nedir yani bu haksızlığın somutlaştırabilir 

misiniz, aklınıza geliyor mu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Efendim yani bir tanesini örnek vereyim mesela bir televizyon 

yayınında bana salak demiştir, ağzından kaçtı diye değerlendirdik gerçi ama kendisi buradaysa 
bilmiyorum kendisine de sorulabilir yani benim tutumumu daima yanlış değerlendirmiştir veya 
kendine göre değerlendirmiştir. Hep aleyhimde konuşmalar bu kanalda yapılırdı bunu kendimde 
dinledim bana da bilgiler verildi.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Kanal dediğiniz Kanaltürk televizyonu.” 
Tanık Hilmi Özkök: “O zaman Kanaltürk’tü zannediyorum evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bu kanal dışında sizin yine yıpratıcı olarak 

nitelediğiniz başka kanallarda yayınlar yapılmıştır yani özel böyle ismini hatırlamanıza neden 
olacak düzeyde.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Efendim şöyle arz edeyim tabi Genelkurmay Başkanı olarak birçok 
işiniz var bunları dinlemek mümkün değil, karargahınız bunların bir kısmını dinler size getirir ama 
karargahın bir tutumu vardır genellikle komutanların kafasını salim tutsun tutmaktır onlar salim 
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tutsunlar görevlerini düşünsünler ileri şey edebilsinler bakabilsinler diye dolayısıyla bana 
karargahtan sadece kısıtlı bilgiler önemli bilgiler gelir. Yani bunları mesela basın dosyası gelir 
bütün önemli kısımların altı çizilir ben oradan sabahleyin şöyle sadece göz gezdiririm yani böyle 
kolaylıklar sağlanırdı. Yani buradan anlıyorum bu yıpratma kelimesi belki yanlıştır yani benim 
tutumumu uygun görmeyen bu tutumda işte demokrat olmak suç mu dedirten bir konudur benim 
anlayışıma göre uygun olmayan yanlış olan şeylerdir ama bu da onların görüşüdür. Ben tabi 
okur geçerim ama bilgim olurdu tabi.” 

Mahkeme Başkanı: “Bekleyin efendim Hakim Bey’in sorusunu devam ediyor.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Göreviniz sırasında sağlığınız nedeniyle hakkınızda 

herhangi bir spekülasyon yapıldı mı? Yani sizin sağlık durumunuzun iyi olmadığı anlamında bir 
haber yorum vesair.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Basında bazı şeyler duydum. Bir kısmını sonradan duydum. Şimdi 
karıştırıyorum tabi 10 yıl geçti bunun hakkında bir sürü şeyler çıktı ama benim bir sağlık 
sorunum yoktu. Mesela dün de şey edildi sanki şeye gitmiyormuşum sağlık muayenelerine 
vesaire gibi zannediyorum Murat Yetkin’in şeyinde yazında geçti. Böyle bir sorunum yoktu ama 
gazeteler bunu yakıştırıyordu işte hasta demişler de bana onun için F-16’yla uçmuşum gibi 
mesela. Bir sorun, sorun yok.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yani soru şöyleydi sağlınız hakkında spekülasyon 
yapıldı mı? İlk sorum buydu. Yani sağlık durumu bozuk şu hastalığı var vesair.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır benim bilgim dahilinde hayır.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet. Komutanlığınız sırasında Murat Yetkin GATA’da 

herhangi bir sağlık kontrolüne gitmediğinizi ifade etmiş bu doğru mudur?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır ona katılmıyorum ben GATA’da her sene şey hala devam 

ederim. Kontrole giderim ve emir de verdim bütün astlarımın gitmesi için.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Komutanlığınız sırasında da.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Komutanlığım sırasında da evet giderdim.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bu evden yemek getirme konusu soruldu. Doğal 

olarak bu herkesin ilgisini çeken bir husus Genelkurmay Başkanı olmanızdan dolayı bu soru 
özellikle gündeme geldi. İddia makamı tarafından da size soruldu. Genelkurmay Başkanlığınızın 
tamamını kapsayan bir uygulama mıdır? Yoksa belli bir dönemi kapsayan bir uygulama mıdır?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Belli bir dönemi kapsayan bir uygulamadır.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Hangi dönemdir?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Zannediyorum 2. yılımda yani 2003, 2004 arasında olabilir efendim 

veya 2005’e kadar gittiği olabilir.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Daha sonra bu uygulamayı terk ettiniz.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Daha sonra şu anda kesin hatırlamıyorum ama herhalde terk ettim. 

Öyle sefer tası falan da yoktu efendim. Evimden bir şey içerisine kabın konulur o bir şeyde 
getirilir bir paket halinde getirilirdi.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Şöyle bir ifadeniz oldu size gelen belli planlar belli 
mektuplar üzerine sorumlu bir Genelkurmay Başkanı olarak temkinli olmam gerekiyordu. Bazen 
bir fıkra bazen espri işte bazen açıktan bu konulardan haberdar olduğum yönünde 
hissettiriyordum.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bazı bilgilerin bana geldiğini hissettiriyordum dediniz. 

Astlara güven vermenin önemli olduğundan bahsettiniz hatta risk alarak havada yakıt ikmali 
yaptıracak kadar bu duyguyu vermenin önemine işaret ettiniz.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Cesur olduğumdan değil ama astlarıma bu güveni 

vermem gerekiyordu dediniz.” 



T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( TMK 10 MADDESİ İLE YETKİLİ )  
CELSE TARİHİ 03.08.2012 ESAS NO: 2009/191 CELSE NO:214 Sayfa:24 

 

 24 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet. Evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Sizin bu hususları ifade ettiğinizde yani astlarınıza ilk 

etapta astlarınız olarak kuvvet komutanları akla gelir. Bu hususları ifade ettiğinizde astlarınızın 
tepkisi ne olurdu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu söylediğim sözün şeyine bağlı açıklığına bağlı. Çünkü biz önleyici 
diplomasi dendiğimiz veya olaylara takaddüm etmek dediğimiz bir davranış biçimidir yönetimde. 
Yani bir kişiyi doğrudan suçlamanızdan önce evvela onu bir uyarmak gereğini duyarsınız. 
Dersiniz ki bir fıkra anlatırsınız veya bir espri yaparsınız veya uygun bir şey anlatırsın mesela 
gazetede okuduğunuz bir haberi tenkit ediyormuş gibi olursunuz. Yani ondan bir cevap 
beklemezsiniz. Onu sadece böyle bir şey varsa bunu bunu şey etsin baştan engellensin böyle 
bir şey olmasın diye. Daha sonra açık seçik bir şey öğrenirsem de benim astlarım benim tanırlar 
açıkça kendilerini çağırır yüzlerine karşı bunu sorardım yani el altından araştırmazdım astlarımı. 
Doğrudan doğruya kendisini çağırır böyle böyle bir şey var doğru mudur değil midir diye 
sorardım. Onlar da bunu bana göre memnuniyetle karşılarlardı.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Jandarma Genel Komutanlığı herhangi bir askeri 
harekatta sizin emrinizde ama idari bakımdan İçişleri Bakanlığının emrinde olan bir kurum. Siz 
size Ay Işığı ve Yakamoz isimli iddianamede darbe planı olarak nitelenen belgeler geldiğinde 
Jandarma Genel Komutanlığı bilgisayarlarını inceleme gibi bir düşünceniz olduğunu ancak bu 
düşüncenizi açtığınız kişi veya kişiler bunun uygun olmayacağı yönünde hukuki mütalaada 
bulunduğundan bahsettiniz. Bu kişi kimdir?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Adli müşavir. Benim görev Genelkurmaydaki görev süremin 3. yılında 
olan bir albaydı. Şu anda isimin anımsayamıyorum efendim ama kuruma sorarsanız bunu 
söyleyebilir.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Adli müşavir.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ben ona genel olarak sordum yani bu şeylere referans vermeden 

yani benim yetkilerim ne jandarma konusunda mesela böyle bir denetleme yapabilir miyim 
bilgisayara girebilir miyim? Dediler ki girmeseniz iyi olur.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Avukat Nazlı Çubuklu dünkü sorularında Hıfzı 
Çubuklu’nun sizin Genelkurmay Başkanlığınız süresince adli müşavir olarak görev yaptığı.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Yok süresince değil sonradan şey oldu.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Ne zaman?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Son senesinde mesela şeydi adli müşavirim oydu albay geçici olarak 

yaptı. İlhan Paşa vardı daha evvel o 2 sene yaptı. Tümgeneral o emekli olduktan sonra 1 sene o 
albay yaptı sonra Hıfzı Çubuklu geldi şu anda hatırladığım böyle.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yani sizin bu.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ama Hıfzı Çubuklu adli müşavirlikte başka bir görevdeyse onu 

bilmem tabi bana adli müşavir muhataptır evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Daha da somutlaştırayım Jandarma Genel 

Komutanlığını bilgisayarlarını inceletme düşüncenizi Hıfzı Çubuklu’ya mı açtınız yoksa başka 
birine mi açtınız?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır başka birine.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Başka birine açtınız.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hıfzı Çubuklu’ludan önceki ve tümgeneral adli müşavirimden sonraki 

senem 3. senemde olan kişiye açtım öyle hatırlıyorum şimdiden herhalde kesin öyle yani.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Dosyamız sanıklarından Mustafa Ali Balbay’a ait 

olduğu iddia edilen dijital notlar var. Bunlarla alakalı 806 sayfalık bir inceleme raporu var. 
Ayriyeten bunlar soru olarak da Mustafa Ali Balbay’a yöneltilmiş. Ek sorgu tutanağı olarak 
Mustafa Ali Balbay’a yöneltilen sorular. 27.11 nokta 0 çarşamp karku aradı başlığı altında. 
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İnceleme raporunda bu tarihin 27 Kasım 2002 tarihi olduğu tespit edilmiş. Siz o tarihte 
Genelkurmay Başkanıydınız. 27 Kasım 2002.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Sabah Mehmet aradı güzel haberler var. Cuma günkü 

ziyarete sadece Bir gidecek kuvvetler gitmeyecek öyle karar alındı. Nasıl bu karara vardınız? 
Daha doğru olacağı düşünüldü. Bugünkü haber çok iyi oldu teşekkürler. Burası çok yoğundu 
orgeneraller geldiler toplu halde Bir’le görüşmek istediler o da birisi temsilci olarak gelsin yeter 
dedi. Acaba bir iyileşme anlıyorum sizi ama çok zor yani Mustafa Balbay acaba bir iyileşme diye 
soruyor. Karşısındaki Mehmet isimli kişi anlıyorum sizi ama çok zor umudumuz çok zayıf. Emin’i 
aradım kısaca konuştuk bunlar çok ciddi dedi inanamadı o da belki yazar şeklinde notlar var. 
Tarihi özellikle söyledim size 27 Kasım 2002 muhtemelen bu tarih veya bu tarihten önce. Böyle 
bir olay gerçekleşmiş midir orgenerallerin gelmesi toplu halde sizinle görüşmek istemeleri, siz de 
birisinin temsilci olarak gelmesini istemeniz.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Şu anda böyle bir şey hatırlamıyorum efendim.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “27 Kasım 2002.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet, hayır şu anda böyle bir şey hatırlamıyorum. Şu var yalnız o 

tarihlerde genellikle Yüksek Askeri Şura kış toplantısı yapılır öyle durumlarda dediğim gibi 
Genelkurmay Başkanını bazen orgeneraller toplayacağı kuvvet komutanı şeyler ziyarete getirir 
veya her ikisiyle gelebilir o onun takdiridir. (birkaç kelime anlaşılamadı) arz edere nasıl şey 
ederse o çerçeve içerisinde o gün öyle dedim mi işlerimin durumundan mı dedim veya 
bilmiyorum şu anda hatıramda böyle bir şey yok efendim.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “25, 26 Kasım 2002 tarihli olarak tespit edilen bununla 
alakalı konu devam ediyor tüm orglar Ankara’ya geliyorlar Birinciyle görüşmek istiyorlar. O da 
hep birlikte olmaz içlerinden birini temsilci seçsinler diyor. Onlar da hayır biz hep birlikte 
görüşmek istiyoruz diyorlar. Bunun üzerine ordu komlar orglar görüşüyorlar. Kuvvet komutanları 
da ayrıca görüşüyorlar. Birinci kabul ediyor tamam diyor mücadele ederim ama şu ara zira diyor 
AB süreci var zaten asker önde deyip duruyorlar bunlara malzeme verecek bir şey yapmayalım. 
İrtica brifinginin çerçevesi kendisine sunuluyor bir ara beğeniyor bunu biraz genişletin diyor. 
Önümüzdeki günlerde kuv com kuvvet kom org komlarının konuşmasına izin veriyor. İstediğini 
söyleyin serbest bırakıyorum diyor yoğun bir iş değerlendirme şeklinde notların alındığı 
görülmüş bu konuya da Mustafa Ali Balbay, şu anda bu değerlendirmelerin kimin tarafından 
bana aktarıldığını hatırlamıyorum. O dönem gazeteci olarak olup biten her şeyi merak ediyorduk 
sürekli bu tür görüşmeler yapıyorduk içeriğini hatırlamıyorum dedi. Burada bahsedilen Mehmet 
yani bu tür toplantılardan haberdar olacak Mehmet isimli bir astınız var mıdır karargahta?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Şu anda hatırlamıyorum ama çok belki 100’e yakın generalim vardı 
kimi kastet… bazen komutan diyorlar gazeteciler bir albay oluyor. Yani bizim için komutan 
dediğimiz rütbeye göre daha üst oluyor. Şunu bilemiyorum yani kendisini kimi kastetmişler 
Mehmet şu anda hatırlayamıyorum.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet. 11 Aralı diye geçen diğer notlardaki görüşme 
akışından 11 Aralık 2002 tarihli olduğu Mehmet’in üst düzey bir askeri personel olduğu 
değerlendirilmiştir diyor inceleme raporunda. Ayrıca açık kaynaklardan yapılan araştırmada 
Genelkurmayın 9 Aralık 2002 tarihinde hükümete bir brifing verdiği de görülmüştür diyor.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Kaç aralıkta efendim?” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “9 Aralık 2002 doğru mudur?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Muhtemelen kış şurası evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Notlar şöyle. 9 Aralıkta brifing katılımcıların bir kısmı 

uyumuş sadece irtica bölümünde gözlerini 4 açıp dinlemişler. İki kez 15 dakika ara verilmiş. 
Mehmet 2 tokat atıp gönderdik dedi. CA bugün çok ters bir yerden girdi. Yeni Şafak ve Vakit’te 
haber nasıl sızdı tartışması var. Bana sen imzanı falan koyma hedef olursun askerin muhbiri 
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muhabiri derler gibi laflar söyledi. Benim iyiliğim için söylediğini söyledi. Ben de sadece 
Amerikan planını aldığımda imzamı koydum dedim. Dün Erdal Bey’i aradım bozuk işimiz zor 
dedi kös kös dinlediler dedi. Gül’ün birinci başkanı arama cesareti göstermesinin bile olayın yeni 
durumunu ortaya koyduğunu söyledi şeklinde notlar var. Mustafa Balbay yanıt olarak bu 
görüşmeyi hatırladım. Türk Silahlı Kuvvetleri hükümete bir brifing vermişti onun ayrıntılarını 
almak amacıyla yaptığım görüşmenin notlarıdır. Yine burada da Mehmet’ten bahsediliyor 
Erdal’dan bahsediliyor. Bir başka yerde bu Erdal’ın Erdal Şenel olduğundan bahsediyor Mustafa 
Balbay. Bu Gül’ün birinci başkanı arama cesareti olarak Mustafa Balbay’ın nitelediği nitelemeyi 
sormuyorum böyle bir arama söz konusu olmuş mudur sizi Gül birinci başkanı aradı bu brifingle 
alakalı.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Gül’le kastettiği şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız mı Gül diye?” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet evet. Gül diyor orada yani.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Gül o zaman şeydi tabi Başbakandı.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “O tarihte Başbakandı. Bilmiyorum tabi zaman zaman kendisi dediğim 

gibi en yoğun günler aramış olabilir ama şu anda spesifik olarak onu mu kastediyor Sayın 
Balbay bilemem.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “İlhan Selçuk Müteveffa Cumhuriyet Gazetesi Baş 
Yazarı tanırsınız İlhan Selçuk'u.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Tanıyorum.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yine bu notlarda 26 Aralık Perşembe diye belirtilen 

notun 26 Aralık 2002 yılında Perşembe gününe rast gelmesi nedeniyle ve bu nedenle söz 
konusu görüşmenin 2000, 26 Aralık 2002 tarihinde yapıldığı değerlendirilmiştir. Açık kaynaklarda 
yapılan araştırmada 26 Aralık 2002 tarihinde dönemin Başbakanı Abdullah Gül Başbakanlığında 
toplanan Yüksek Askeri Şura toplasın toplantısında 7 subay ve astsubayın Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden uzaklaştırılmalarına karar verildiği. Dönemin Başbakanı Abdullah Gül ve Milli 
Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün karara muhalefet şerhi koyduğu ayrıca Tunçer Kılınç ve Aytaç 
Yalman’ın da bu şuraya katıldığı görülmüştür diye bir inceleme tutanağında tespit var. Bu 
şurayla alakalı olarak aynı notların devamında Mustafa Ali Balbay anlatıyor bugüne ait 
notlarından anlatıyor sonra akşam İlhan Selçuk geldi. Baş başa her şeyi konuştuk. Askerler her 
şey için erken eğer içte bir çatlama olursa hangi tarafın önde olacağı belli olmaz. Ben bu işlere 
hem 9 Mart 12 Mart açısından bakıyorum ne olacağını kestiremezsin birden dönenler olur. Zayıf 
kalan taraf da tasfiye edilir. Ortada henüz bir şey yokken çıkış yapmak yanlış olabilir. Orduyu 
yalnızlaştırabilir şeklinde görüşmeler olmuş. Yanıt olarak Mustafa Ali Balbay, bu görüşme benim 
İlhan Selçuk ile baş başa yaptığım bir görüşmedir. Bu değerlendirmeler İlhan Selçuk'un dönemin 
gelişmeleri karşısında meydana gelebilecek sonuçlarla ilgili değerlendirmeleri olabilir demiş. 26 
Aralık 2002’de bu tespit tutanağı doğrultusunda bir şura olmuş mudur?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet Aralık ayında bir şey olur sonradan bir şura olur efendim 2 defa 
birisi Ağustos da birisi Aralık’ta.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet. Gun0301.txt isimli bir metin belgesi var. Bununla 
alakalı inceleme raporunda yıl belirtilmediğinden takvim üzerinde yapılan incelemede 8 Ocak’ın 
2003 yılında Çarşamba gününe rast geldiği bu nedenle söz konusu görüşmenin 8 Ocak 2003 
tarihinde yapıldığının tespit edildiği diyor. Açık kaynaklarda yapılan araştırmada da. Şenel’in 
Erdal Şenel’in belirtilen tarihte Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Erdal Şenel Gül’ün 
dönemin Başbakanı Abdullah Gül, Gönül’ün ise Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül olduğu 
değerlendirilmiştir diyor. Burada Mustafa Balbay’da 16 Ocak 2003’te 26 Aralık 2002 tarihli 
Yüksek Askeri Şura konusunda da yazı yazmış ve toplantıya gündemi ben yapmak istiyorum 
diye başlayan Gül’ün Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’le birlikte 7 kişinin disiplinsizlikle 
nedeniyle emekliye sevk edilmesine karşı çıkması konusunu Mustafa Balbay’da köşe yazısında 
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ifade etmiş. Şöyle diyor notlarında 3000 subay, astsubay irticadan sakıncalı, harp okullarında 
yüzde 80 oruç tutanlar, bunu azaltmanın yolu nedir diye bakılıyor. 12 Eylül’de dini bütün, eşi 
kapalı aile çocukları aranmış subay olmaları için. Sonra onları atmışlar, onlardan kalmamış, 
şimdikiler farklı, bu şekilde bir konuşma mı geçmiştir şura da, yoksa bu konuşma sizin 
dışınızdaki bir konuşma mıdır?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bizim dışımızda bir konuşmadır, böyle bir şeye şahit olmadım. Yani 
bu Sayın Selçuk’la Balbay’ın arasındaki konuşma veya Balbay’ın iddia edilen şey.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet bu konuşmanın kaynağı şura mıdır, yoksa kendi 
değerlendirmeleri midir o yüzden şura konusunu sordum.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yok, şura, şura, hayır, hayır.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Aynı notların devamında Selçuk Bey korlar ikinci 

aramışlar ve bire çıkmak istiyoruz demişler. O da önünüzde rütbeler var, geleceğiniz var, 
yakmayın ben sizin yerinize gerekenleri söylüyorum demiş ikna olmuşlar. Belki de 
Cumhurbaşkanı olma hayali var birin, ona yormaya başladı. Bende Mustafa Bey’in de benzer 
beklentide dedim. Yazı etkili olmuş, iki etrafına bakıp bu ne nasıl yorum falan, bu ne nasıl yorum 
falan demiş. İçeride Osmanlı döneminde Enver Paşaları Almanlar kontrol ediyordu. Şimdi de 
bizim biri Amerika yorumu, yani muhatabının yorumu olarak. Artık tespit ettik, aradaki 
haberleşmeyi bir Tuğgeneral sağlıyor, onunla da Akif Gülle Diyarbakır mv, atılacağını hissedince 
emekliliğini isteyen. Bir numara Kıbrıs’ta da istediklerini yapsınlar havasındaymış, etrafı durumu 
anlatınca tamam demiş. İ.S. aradı, 27’sinde gelecek, randevular al dedi. Şeklinde notlar var, 
notlarda isimleri geçen kişiler sorulmuş, yanıt olarak bana bu belgede okunan konuları 
hatırlıyorum. Ancak burada belirtilen ikinci tabir edilen kişiyi hatırlamıyorum. Ancak bir tabir 
edilen kişi Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök idi, burada İ.S. olarak belirtilen kişi İlhan 
Selçuk’tur. Bana her zamanki geldiği gibi yasama, yürütme, yargı organlarının başındaki 
kişilerden herhangi birinden randevu almamı istemiş olabilir. Sizinle ilgili burada bir 
değerlendirme var, işte bire çıkmak istiyorlar, ikinciyi aramışlar demişler ki bire çıkmak istiyoruz. 
O da önünüzde rütbeler var, geleceğiniz var, yakmayın ben sizin yerinize gerekenleri 
söylüyorum demiş ikna olmuşlar. Sizin böyle bir beyanınız oldu mu yoksa iki dediği kişinin midir 
bu beyanı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu herhalde anladığım kadarıyla, çünkü benim hep bir diye 
kastediyorlar, iki dedikleri muhtemelen, muhtemelen kıdemi de benden sonra gelen kişidir.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Kimdir o kişi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Kara Kuvvetleri Komutanı, kıdemi benden sonra gelen, eğer böyle bir 

sıralama yapıyorlarsa.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “O tarihte kimdi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “O tarihte kaç senesiydi efendim, Aytaç Yalman, tabi 2003 dediniz 

değil mi efendim?” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yok 16 Aralık 2002.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Aralık 2002 Aytaç Yalman evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “İki’den kasıt Kara Kuvvetleri Komutanıdır.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Tahminimi sorduğunuz için tahminimi söyledim. İki, şey yani bir 

benim iki kıdem sırasında, eğer bu şekilde yazdılarsa.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Aranızda kullanıldığında böyle mi kullanılır onu 

sormak istiyorum?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır biz kullanmayız, bir ve iki gazetecilerin genellikle kullandığı 

tabirlerdir.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Sizin böyle bir beyanınız oldu mu diye sordu Hakim Bey, sizin öyle 

bir beyanınız oldu mu? Okunan şekilde, anlattığı şekilde.” 
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Tanık Hilmi Özkök: “Hayır o benim beyanım değil zaten, ikinin beyanı, benim olmadı bir 
olarak.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet, evet size soruyoruz.” 
Tanık Hilmi Özkök: “He bir olarak hayır benim böyle bir beyanım olmadı.” 
Mahkeme Başkanı: “Öyle bir beyanım olmadı, tamam.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Yani hatırlamıyorum öyle bir konuyu.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yine 28 Mart Cuma tarihli bir not, Yaşar Büyükanıt ile 

karargahta görüşme, sizin bu yazı çok ciddi bir durum, bu orduyu çatlatır, çatlatır, çok ciddi eğer 
altta böyle bir durum öne çıkarsa TSK bundan büyük yara alır. Ben komutanı 1970’lerden beri 
tanıyorum, beraber çalıştık, aynı yerlere gittik, yine çalıştık. Komutan öyle biri değil şeklinde 
notlar sorulmuş, ben gazetedeki köşemde Hilmi Özkök’ün uzun süre yurtdışında görev aldığını, 
ülke gerçeklerinden uzaklaşmış olabileceği yönünde bir yazı yazmıştım. Yaşar Büyükanıt’ın bu 
görüşmede benim bu yazımı eleştirerek Hilmi Özkök’ü 1970’ten beri tanıdığını belirterek yazımın 
mahiyetiyle ilgili genel bir eleştiri yaptı ve bu yazıdan TSK’nın yara alacağını söylemişti, o 
çerçevede tuttuğum ham notlardır. Sizin Yaşar Büyükanıt’ı bu konuda Mustafa Balbay’la 
görüşmesi konusunda herhangi bir emriniz oldu mu veya ricanız oldu mu? Mustafa Balbay’la bu 
konuyu görüşmesi konusunda.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Tabi öyle yazılar çıkıyordu, bende dediğim gibi Balbay’ı iyi bir 
gazeteci olarak biliyorum, ikinci başkanla o zaman eğer zaman aynıysa, dedim ki Sayın Balbay’a 
söyleyin, tahkik etsin yazılarını yazarken ondan sonra ve kullanılıyor olmasın dedim, aynen bu 
tabirleri kullandım. Dikkat etsin kendini kullandırmasın anlamında bir şey söyledim, muhtemelen 
2. başkan kendisini çağırmış, bu konuşma odur diye değerlendiriyorum.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Aynı konuda Arslan Güner’e sizin bir talimatınız oldu 
mu? Bu konuda da notlar var uzun uzun okumamak için.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Arslan Güner’de eğer yanılmıyorsam o zaman Genel Sekreterdi, 
Genelkurmay Başkanının Genel Sekreteriydi. Basınla, halkla ilişkiler şubesi kendisine bağlıdır. 
Şu anda tam hatırlamıyorum ama demiş olabilirim bağlantılar yönünden bakıldığı zaman.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bu konudaki soruya şöyle yanıt vermiş Mustafa Ali 
Balbay, burada geçen kişi Arslan Güner’dir, Hilmi Özkök ile ilgili bir yazı yazmıştım. Yazının 
içeriğinde Akif Gülle’den işte bahsetmiş, Akif Gülle kendisine açıklama göndermiş, ben yazdığım 
yazıda Hilmi Özkök’ün uzun süre yurtdışında kalışını anlattım. Arslan Güner’in telefonundan 
sonra da yayınladık diyor düzelmeyi.”  

Tanık Hilmi Özkök: “Muhtemelen 2. Başkan ona basın halkla ilişkiler genel sekreterliğe 
bağlı olduğu için o ona emir vermiş olabilir sen telefon et diye, değerlendirmem budur efendim.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “23 Nisan Çarşamba Fatih ve Şener ile Sheraton’da 
sohbet başlıklı bir yazı, bu konudaki değerlendirme de şöyle, değerlendirme raporunda diğer 
notlardaki görüşme akışından tarihin 2003 yılı oldu ve netice olarak görüşmenin 23 Nisan 2003 
tarihinde yapıldığı, açık kaynaklarda yapılan araştırma ve incelemelerin genelinden Şenel’in 
belirtilen tarihte Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Erdal Şenel, Recep’in, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve Karadayı’nın, Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı olduğu 
değerlendirilmiştir. Mustafa Balbay’ın 5 Mayıs 2003 tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki köşe 
yazısında yukarıdaki not içeriğine yönelik olduğu değerlendirilen bölüme aşağıda yer verilmiştir. 
O bölümde şu, AB, AKP’nin kendi tabanına verdiği sözlerin yerine getirilmesinde lazım. Örneğin 
en önemli AB standardı şu, imar planında değişiklik yapıp her apartmanda ibadet yeri 
bulunmasını sağlamak, bu yolla tarikat evleri yasallaşmış olacak, müdahale edilemeyecek, 
neden diye sorulduğunda da hükümetin şu yanıtı, hükümet şu yanıtı verecek AB standardı. Yani 
değerlendirmeden tarihi ifade için okudum, şöyle diyor. 23 Nisan Çarşamba Fatih ve Şenel ile 
Şartun’da sohbet, yav biz bu işi 28 Şubat’ta bitirecektik, bunu 3 kişi o gün 3 kişi planladık. Bir, 
Fevzi, ben, her şeyi hazırladık, bakanlar kurulu dahi. Müsteşarları bulmak zordu onları da 
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tamamladık, Karadayı bizi uyuttu, az sonra dedi, hemen dedi, hükümet devrilsin ondan sonra 
dedi, artık gelip 10, 15 yıl gitmeden işleri halletmek gerekiyor. Artık gelip 10, 15 yıl gitmeden 
işleri halletmek gerekiyor, üstelik o ara AB’de yoktu, Kopenhag olmamıştı, şimdi her şey çok 
daha zor. Bugün durum çok kötü, çok, bir numara teslim olmuş durumda, bunun lamı cimi yok, 
onunla Recep arasında hat var, hat var. Bunlar AB yasalarını tümüyle kendi çıkarları için 
uygulayacak, işte imar yasası, apartmanların altına mescit yapmanın yolunu açacak değişikliği 
planlıyorlar. Birin altı sağlam blok ama orası çok önemli şeklinde notlar var. Erdal Şenel’i 
soruyorum bu konuda, sizinle herhangi bir zaman diliminde Erdal Şenel çalışmış mıdır? Astınız 
durumunda olmuş mudur?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Olmuştur, birinci ve ikinci yılında Genelkurmay Başkanlığının adli 
müşavirimdi kendisi.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yani bu konuşmanın yapıldığı dönemde adli 
müşavirinizdi sizin.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Adli müşavirim, evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Ondan sonra bu Abdullah dediğiniz kişi mi olmuştur 

geçici dediğiniz.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bir albay şey yaptı, o sırada baktı, sonra Çubuklu geldi.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Sonra.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Yani o emekli oldu, tam şu anda hatırlayamıyorum yani ikinci, üçüncü 

sene gelen albay, daha evvel adli müşavirlikte görevliydi kendisi.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Abdullah Kaya, Erdal Şenel’le birlikte çalıştınız, bu 

konuşmanın yapıldığı tarihte.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bu konuş… (bir kelime anlaşılamadı) tarihte yani şey Erdal Şenel 

şeyimdi, adli müşavirimdi onu kesin.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Erdal Şenel’in Mustafa Ali Balbay’la herhangi bir 

şekilde irtibatı konusunda size bir bilgi geldi mi, size gelen bilgi doğal olarak Genelkurmay 
Başkanı olmanız hasebiyle herhangi birine gelen bir bilgi gibi değerlendirilemez. Bu anlamda 
size bir bilgi geldi mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır hatırlamıyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun, bu sadece yapılan yayınlarla ilgili soru sorabilirsiniz, onunla 

ilgili söz konusu isminiz geçti.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Bir dakika, bir dakika efendim bir Tuncay Özkan.” 
Sanık Ahmet Tuncay Özkan söz istedi verildi: “Ahmet Tuncay Özkan.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Ahmet Tuncay Özkan: “Benim mesleğimin nankör bir tarafı vardır, övgüler kişilerin 

yeteneklerinden yergiler gazetecilerden kaynaklanır. Övgüler unutulur, yergiler hatırlanır ama 
benim mesleğimde benim kimseye yağ yakmak ya da övgü düzmek gibi görevim yoktur.” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim bu söz konusu yayınla ilgili konuşun, soru sorun, buyurun 
soru sorunuz varsa onu alalım.” 

Sanık Ahmet Tuncay Özkan: “Söz konusu yayınla ilgili, evet şimdi ben açıklama.” 
Mahkeme Başkanı: “Yani açıklama değil, açıklama için izin vermiyorum, size soru 

sormanız için izin veriyorum.” 
Sanık Ahmet Tuncay Özkan: “Efendim olayla ilgili Sayın Genelkurmay Başkanımızın 

Sayın Eski Genelkurmay Başkanımızın olayla ilgili bahsettiği programla ilgili ben şikayet üzerine 
Genelkurmay hukuk müşavirliğinin şikayeti üzerine yargılandım. Böyle bir sözüm programda 
kullanılmadığı, deşifre yapan askerlerin hata yaptıkları ortaya çıktığı için beraat ettim, benim 28 
yıllık meslek hayatım boyunca hele böyle makamlarda bulunan insanlara karşı böyle bir söz 
kullanmam söz konusu dahi değildir. Kendisini de bilgilendirmiş oldum, teşekkür ederim.” 
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Mahkeme Başkanı: “Evet bu konuda bilginiz var mı efendim? Tuncay Özkan’ın 
yargılandığı ve beraat ettiği?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yargılandığı ve beraat ettiği hakkında bir bilgim yok.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam buyurun.” 
Sanık Ahmet Tuncay Özkan: “Yargılandım ve beraat ettim efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam buyurun, açıklama değil de sorunuz varsa alalım.” 
Sanık Hıfzı Çubuklu söz istedi verildi: “Komutanım öncelikle hoş geldiniz, onu söyleyeyim, 

Sayın Haşıloğlu’nun sorusunun açıklığı açısından söyleyeyim. Sayın Komutanımızın 
Genelkurmay Başkanı olduğu tarih 2002 yılıdır. 2002, 2003 yılları arasında adli müşaviri olarak 
Erdal Şenel görev yapmaktaydı, 2003 yılında kendisi emekli olduğunda 1 yıl boyunca Albay Sadi 
Çaycı adli müşaviri olarak görev yapmıştır.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanık Hıfzı Çubuklu: “Hatırlayacaktır, yani ona açıklık gelmesi için söylüyorum, 2003, 

2004 yılları arasında Sadi Çaycı yapmıştır, sanıyorum Mayıs 2004 yılında komutanımız bana bu 
belgeler geldi, adli müşavir ondan sonra sordum dedi. O dönem içerisinde ben zaten adli 
müşavir değildim, başka bir görevdeydim, askeri yüksek idari Mahkemesinde görevliydim. Ben 
2004 yılı 16 Eylül’ünde adli müşavir olarak görev yapmaya başladım ve 2006 yılında 
komutanımız emekli oluncaya kadar kendisinin adli müşaviriydim. Belki bu konuyu bu şekilde 
soruyu açıklık getirmek açısından söylemekte fayda var.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet hatırlayabildiniz mi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet bir düzeltme yapmam, ben yanılmışım 2 sene adli müşavirliği 

Şenel yaptı dedim doğrudur, 1 sene o yaptı 1 sene Sadi Çaycı, şimdi ismini söyleyince 
hatırladım. Ondan sonra şey yapmıştır.” 

Sanık Hıfzı Çubuklu: “Kendisi emekli olduktan sonra beni istediler bende o şekilde 16 
Eylül’de göreve başladım.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet, evet, evet.” 
Sanık Hıfzı Çubuklu: “16 Eylül 2004 tarihi.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam, anlaşıldı buyurun.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Doğrudur (bir kelime anlaşılamadı).” 
Bazı sanıkların yazılı soru dilekçeleri verdiği görüldü. 
Mahkeme Başkanı: “Bunları sormak istiyorum, ilgili olanlarını Doğu Perinçek’in 2 tane 

sorusu var, bunu şu şekilde soracağım. Ecevit hükümetinin Orgeneral Kıvrıkoğlu’nun, 
Genelkurmay Başkanlığını 1 yıl uzatması söz konusu oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Benim bilgim dahilinde hayır.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet, 2002 yılında MİT’in Ergenekon şemasını sözlü olarak 

Cumhurbaşkanı Necdet Sezer’e Başbakan Ecevit’e bildirmesi konusunda bilginiz var mı?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Cevabını verdim ben öyle bir şey konuşmadım kendileriyle, çünkü 

onlara da gidiyor MİT.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı. 
Tanık Hilmi Özkök: “He onu bilmiyorum hayır, bilmiyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Sanık Mehmet Zekeriya Öztürk’ün şöyle bir sorusu var. İstanbul 13. 

Ağır Ceza Mahkemesi yargılaması kapsamında devam eden davanın önemli iddialarından biri 
de darbeye zemin hazırlamak ve kaos ortamı oluşturmaktır. Doğal olarak darbe iddiasında 
askeri yapılarla ilişkilendirilmektedir. Bugüne kadar iddia olunan Yakamoz, Sarıkız, Ay ışığı ve 
Balyoz darbe iddialarıyla ilişkili olarak konumunuz itibariyle geçmişte tespit ettiğiniz veya size 
aktarılan darbeye zemin hazırlanıyor. Kaos ortamı yaratılacak bilgilerinin olup olmadığını sizden 
soruyor.” 
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Tanık Hilmi Özkök: “Bu belge dışında bana 2004 bahar ayında gelmişti, orada ben kaos 
yaratılacak falan diye onlar şey etmişler, onu gördüm. Onun dışında kaos yaratılacak diye, o 
kelimelerle o anlamda bir şey bana söylenmedi efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet, sanıklardan Hulusi Gülbahar’ın 2 sorusu var. Şöyle diyor, ben 
Ağustos 2008’de Bilgi Destek Daire 4. Şube Müdürü olarak, müdürü olarak göreve başladım. 
İddianamenin 1 nolu klasör tespit tutanağı 2, PDF sayfası, 323/2’de Türkatak.gen.tr görüntüsü 
yer almaktadır. Bir, soru şu size, ilgi tutanakta 2002, 2006 tarihleri arasındaki bölümde hükümet 
aleyhindeki yayınlar iddia edilmektedir. Bu tutanakla ilgili haberlerden bilginiz var mı diye 
soruyor.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bunu daha evvel de ifade ettim, benim gerek tutumum gerekse 
emirlerim çerçevesinde böyle bir şey yapılamaz. Ama tabi bu internet sitelerinin devamlı olarak 
izlemiş değilim ve benim zamanımda da yapıldığına dair bunun herhangi bir kimseden herhangi 
bir bilgi almadım.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki, ikinci sorusu şu şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki arşiv 
yönergesine göre sorumlular belirli midir? Arşivi kaldırma yetkisi kimdedir?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Arşiv talimatı vardır kara şeyin, Genelkurmay Başkanının ve 
kuvvetlerin ona göre yapılır, şu anda onu tam hatırlayamıyorum, yani belli kategorideki evraklar 
belli senelerin sonunda ya arşive gönderilir Ludumlu’ya veya bir kısmı imha edilir.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Saatin 12:09 olduğu görüldü. 
Duruşmaya 13:30’a kadar ara verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
Bu sırada tutuklu sanıklardan Hasan Atilla Uğur’un cezaevinden getirildiği görüldü, 
Bağsız olarak huzurdaki yerine alındı. 
Tanık Hilmi Özkök eski kimliği ve yemini tahtında huzura alındı. 
Doğrudan soru sorma işlemine devam olundu. 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulmuş 

olan Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı diye bir birim var. Bu birimin kuruluşunda sizin herhangi 
bir onayınız var mıdır?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bu birimden haberdar mısınız?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet nasıldı bu birimin kuruluş süreci, prosedürü?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Jandarmanın adli ve idari işleriyle ilgili ve gibi çalışmaları var yani 

bilgisayarların kullanılması vesairesi o teknik konulardı hizmet veren bir dairedir.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Şöyle bir beyanı var Sanık Hasan Atilla Uğur’un 

Jandarma Genel Komutanlığı Teknik İstihbarat Dairesinin kuruluşu 2002 yılında Eski Jandarma 
Genel Komutanını Orgeneral Aytaç Yalman’ın emirleriyle başlatılmıştır ve TÜBİTAK ile birlikte 1 
sene içinde kurulmuştur. Kendi müdafii bir soru soruyor, bu merkezin kurulmasında dönemin 
Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün bilgi ve onayı var mıdır? Sanık Hasan Atilla Uğur Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde takım seviyesinin üzerinde bütün kuruluşlara Genelkurmay Başkanının 
onayı olmadan kurulması mümkün değildir onun için Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı da o 
zamanki Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hilmi Özkök’ün olduğu gibi İçişleri Bakanı o 
zamanki İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu’nun da bilgisi dahilinde kurulmuştur. Bu beyanına bir 
diyeceğiniz var mı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Aytaç Yalman Paşa Jandarma Genel Komutanı iken kurulduğu 
söyleniyor ben göreve geldiğim zaman o Kara Kuvvetleri Komutanlığına gelmişti. Dolayısıyla o 
Jandarma Genel Komutanıyken ben çalışmadım. Ben Jandarma Genel Komutanlığı Şener 
Eruygur’la çalıştım, bir takdim tehir olabilir böyle değerlendiriyorum efendim.”  
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Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yani başlatılmıştır diyor Aytaç Yalman’ın emirleriyle 
başlatılmıştır 1 sene içinde de kurulmuştur diyor.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Onay alınmadan başlatılmaz herhalde onay alınmış ve ondan sonra 
başlatılmıştır. Ben anımsamıyorum yani dediğim gibi bütün teklifler kuruluş teklifleri belli 
zamanlarda gelir Genelkurmay Başkanına sunulur daha önce arz edilir.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “17 Mayıs 2006 tarihinde davamıza da konu olan 
Danıştay Üyesi bir yargı mensubunun şehit edilmesiyle ilgili olarak bütün resmi kurumların 
gündemi doğal olarak meşgul oldu. Genelkurmay Başkanlığıyla yaptığımız yazışmalar 
sonucunda Ümit Sayın’la ilgili notlar gönderildiğinde bir şemadan bahsediyor Genelkurmay 
Başkanlığı. Yine Mayıs, Haziran ayı içerisinde 2006 Haziran ayı içerisinde hazırlanan bir 
şemadan bahsediliyor Ümit Sayın’ın da içinde olduğu diye anlaşılan bir ibare var bu konuda 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığının bir çalışması olmuş mudur, sizin Danıştay cinayetiyle 
alakalı tespitiniz size ulaşan bilgi, belge olmuş mudur bu konuda bilginizi aktarır mısınız 
mahkemeye?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Danıştay olayı olduğu zaman ben sadece bir açıklamada bulundum 
bunlar basında da yer aldı ama onun dışında orada rol alanlarla ilgili bir çalışma bana intikal 
ettirilmedi.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Genelkurmay İstihbarat Başkanlığının bu konuda bir 
çalışması olup olmadığı konusunda bilginiz var mı? Danıştay cinayetinin arkasında kimler var 
veya dolaylı olarak kimler var şeklinde?”  

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır böyle bir şey bana intikal etmedi ben böyle bir emirde 
vermedim. Zaten bizim görev sahamıza da girdiğini de zannetmiyorum ben bu konunun.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Özel Kuvvetler Komutanlığının böyle bir görevi var 
mıdır istihbarı anlamda?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır Özel Kuvvetler Komutanlığının görevleri çok ayrıdır bu gibi 
işlerle şey etmez görev tanımları içerisinde yoktur.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Sizin elektroniğe, yazılıma bir ilginiz olduğu da 
biliniyor bu anlamda dosyamızda da belli İntranet bağlantıları elektronik belge gibi kavramlar 
çokça geçiyor. Genelkurmay Başkanlığı döneminde İntranet bağlantı ağı sistemi mevcut 
muydu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Mevcuttu.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Siz gelmeden bu sistem kurulmuştu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Sistem eskiden beri var ama ben ayrıca ona önem atfettim ve bunu 

azami şekilde yararlanması için ortam hazırladım emirler verdim.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Nasıl çalışır bu sistem?” 
Tanık Hilmi Özkök: “İntranet Türk Silahlı Kuvvetleri bilgisayarını birbirine bağlayan ve belli 

bir düzen içerisinde birbirleriyle haberleşmesini sağlayan bilgileri süratlendiren ve çok bilgileri 
kısa zamanda gönderilen bir sistemdir. Bir örnek vermek gerekirse bir gün ben İstanbul’daki bir 
hastaneyi denetlerken Gülhane Askeri Hastanesinde yapılan bir ameliyatı doktorların seyrettiğini 
gördüm bende gittim seyrettim sualde sorabiliyorlardı ve orada ekrandan bu İntranet vasıtasıyla 
şey yapıyorlardı onu gözlüyorlardı.”  

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Elektronik belge uygulaması nedir?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Elektronik belge uygulaması bizim için hep arzu edilen bir şey 

olmuştur. Elektronik uygulama, elektronik ortamda yazılar hazırlanıyor ve gönderiliyor koordine 
edilecek makamlara veya düzeltecek makamlara onlar düzeltip veriliyor. Ve bunlar elektronik 
ortamda şeye gönderilen en son haline geldikten sonra onay makamına gönderiliyor gerekirse 
bunların tabi şey kopyaları da şeylerden basıcı makinelerden bunlarda alınıyor tamamen 
elektronik bir ortama benim zamanımda geçilmedi. Ben bunu arzu etmekle beraber çünkü 
arşivleme vesaire sistemleri daha tam geliştirememiştik bunlara elektronik dediğimiz bu, çok 
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sürat sağlıyor çok çabuk düzeltme yapılabiliyor. Eskiden mesela 30 sayfalık bir şeyin 25. 
sayfasında bir komutan değişiklik yapıyordu 5 sayfayı yeniden yazıyorduk bu çok büyük bir sürat 
sağlıyor o bakımdan çok bilginin süratle işlenmesi için bu sistemi şey ettik artırmaya çalıştık.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bu belgelerde imza olur mu elektronik belgelerde?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Efendim elektronik imza diye ayrı bir elektronik sistem var fakat o 

benim zamanımda tam geliştirilemedi benden sonra belki komutanlar geliştirmiş olabilir bu 
elektronik imza tamamen güvenli olarak o kodu taşıyan şeyde o komutan veya o kişi tarafından 
görüldüğü ve imzalandığı kabul edilir. Takdir edersiniz ki şimdi birçok işlemi hep şeyler 
üzerinden yapıyoruz artık vatandaşlık numarasını veriyoruz hiçbirisinde şey etmeden böyle bu 
bilgiler şifreler girerek nasıl geriliyorsa bu şekilde bir çalışma var yani ayrı bir uygulamadır bu 
benim zamanımda bunu tam başardığımızı zannetmiyorum.”  

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Şener Eruygur, Hurşit Tolon, Erdal Şenel ile İlhan 
Selçuk arasında herhangi bir diyalogun samimiyetin, ilişkinin varlığı sizin tarafınızdan biliniyor 
muydu veya tespit edilmiş miydi bu konuda bilgilerinizi aktarır mısınız?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır. Yalnız ikisi tabi asker olarak mutlaka konuşuyorlar biri adli 
müşavir biriside çeşitli harekat başkanlığında vesaireler de bulundu şey Hurşit Tolon Paşa 
onunla konuşmuş olabilir tabi. Ama şeyle ben üçünün bir şeyini müşterek şeyini hayır hiç 
duymadım.”  

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet. Mustafa Ali Balbay’a ait olduğu iddia edilen 
dijital notlarda Mart’ın ikinci yarısı diye başlayan bir bölüm var yapılan değerlendirmede yazının 
içeriği de dikkate alınarak Mart 2004 olduğu açık kaynaklarda yapılan araştırmada yazının 
içerisinde geçen ziraatçı İbrahim’in Türkiye Ziraatçı Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin 
olduğu deyip devam ediyor. Ben önce metni okuyacağım size, ayriyeten yazısında da buna yer 
vermiş. Ziraatçı İbrahim bugünlerde hareketli Rıfat’ı çekmişler bak demişler böyle olmaz o da 
tamam demiş. Galiba 1’i devre dışı bırakmışlar. Mart’ın ikinci yarısında İlker Abi Amerika’ya gitti 
orada pek çok kesimle görüştü. Orada eşit olabilecek bir kişiyle yemek yerken karşı taraftaki 
dedi artık ülkenizde laikliğe bu kadar katı bakmayın biz böyle düşünmüyoruz bu böyle olmaz 
bizde tutumumuzu bizde tutumumuzu biraz değiştirin bu anlamda biz Amerikan karalar partisini 
destekliyoruz. Bizim ki hemen buna karşı çıktı geleneksel durumu anlattı o da ısrar edince 
yemek bitti hemen ardından telefon edip son bölümü tutanaklardan çıkaralım dedi. Karşılık kabul 
edildi ama ertesi gün hemen elçilikte bir basın toplantısı düzenleme gereği duydu. Mart sonu 
Kıbrıs’ta referanduma gitme olasılığına karşı önlemler alınıyor oraya belli gruplardan insanlardan 
şimdiden gitmeye başladılar bile. Artık karar tamam baktılar ki olmuyor diyecekler ki, arkadaşlar 
olmuyor o zaman ben çekileyim diyecek tabi bunlardan Ahmet abinin de haberi olması lazım 
zaten uygun şekilde onu da bilgilendiriyorlar şeklinde notlar var. Bu notlarla alakalı yapılan 
değerlendirmede referandumun 24 Nisan 2004 tarihli Kıbrıs’ta düzenlenen referandum olduğu 
İlker Abinin dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ olduğu ve İlker Başbuğ’un 
17 Mart 2004 tarihinde Amerika’ya gittiği görülmüş, tespit edilmiş. Balbay’da bir yazısında 19 
Mart 2004 tarihli yazısında toplumun önemli bir kesiminin AKP hükümetinin Kıbrıs politikasını 
onaylamadığını ancak buna nasıl tepki göstereceğini de kestiremediği anlaşılıyor. Denktaş 
Adadaki 2 tarafın yanı sıra Türkiye ve Yunanistan’ın da katılımıyla gerçekleşecek 4’lü zirveye 
katılmayacağını açıkladı şeklinde devam eden bir yazısı var. Bu İlker Abi diye bahsedilen 
değerlendirme raporuna göre İlker Başbuğ olduğu anlaşıldı denilen İlker Başbuğ o tarihte sizin 2. 
Başkanınız mıdır?”  

Tanık Hilmi Özkök: “2004’te evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Amerika’ya bu bahsedilen şekilde bir seyahati söz 

konusu olmuş mudur içeriği konusu da.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Tam tarihi bilmiyorum ama 2. Başkanlar Amerika’yı ziyaret ederler 

bende ettim 2. başkanken.” 
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Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “17 Mart 2004 diyor buradaki tespitte.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet evet (bir kelime anlaşılmadı).” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bu içerik konusunda malumatınız var mı, yani gidip 

gelmeden sonra sizinle paylaşılan bir malumatı oldu mu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Gayet tabi efendim orada muhtelif kişilerle konuşulur orada bu 

hariciyecilerde şeye katılır toplantılara bunlara sunuş raporları gelir bunlar bana şey edilir 
Genelkurmay Başkanına arz edilir. Bende gittim bende konuşmalar yaptım şey yaptım.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yani buradaki somut içerik.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Obama’da Amerika 2. Başkanıydı.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Somut içerik bakımından soruyorum.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bu söylediğiniz konularla ilgili bir şeyler hayır bana öyle bu konular 

konuşulduğu gibi şey edilmedi söylenmedi.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bu ziraatçı İbrahim denen kişiyi tanır mısınız?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır tanımıyorum.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “İbrahim Yetkin bu kişi.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Tanımıyorum hayır tanımıyorum efendim hiç hatırlamıyorum şu anda 

böyle bir isim.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bu Rıfat diye bahsedilen Rıfat Hisarcıklıoğlu bununla 

alakalı Genelkurmay nezdinde sizin altınızdaki astlarınız tarafından herhangi bir görüşme 
yapıldığı konusunda bilginiz var mı böyle bir görüşme olmuş mudur?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır böyle Kıbrıs konusunda onunla yapılan bir konuşma olduğunu 
hiç duymadım böyle bir şey bilmiyorum.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yine dijital notlarda akşam Perşembe grubu toplandı 
Erdal Bey Türkiye’de artık demokratik yollardan yapılabilecek çok az şeyin olduğunu söyledi. 
adamların dini alıp kullandığı geriye bir şey kalmadığını söyledi. Hurşit Bey için çok övücü şeyler 
söyledi, takıldım hayatta en hakiki mürşit Hurşit’tir. 1 numara için molla diyoruz dedi. Sizin bu 
konuda bir bilginiz var mıdır gıyabınızda Erdal Şenel veya bir başka üst düzey astınız size bu 
şekilde gıyabınıza hitap eder miydi sizin edindiğiniz bilgi var mıdır?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Gıyabımda her türlü şey söylenir benim tabi onu bilmem mümkün 
değil dünde konu oldu Sayın ordu Komutanımız Hurşit Paşa öyle bir şey söylemediğini ve bunu 
basın yoluyla ilan ettiğini söyledi.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Karargah içerisinde yani üstler… astlarınızla böyle bir 
konuşma oluyor muymuş?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır ben ben duymadım yani kulağıma gelen benim astlarımdan 
bunu duymadım bunu gazetecilerden falan kullanıldığı zaman zaman öyle geliyordu bana.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yine 8 Eylül 2004 Çarşamba tarihli belge Mehmet Abi 
Mehmet İlhan olarak bir yerde de geçiyor Mehmet İlhan isimli bir astınız var mıydı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Mehmet İlhan hatırlamıyorum efendim.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Mehmet Abi geldi benim Levent’le görüşürken 

karşıdan resimlerimi çekmişler önlerine koymuşlar özensiz davranmalar istifa etmeyeceklermiş 
bütün gözler Yaşar’da konuşma çok iyiydi ama Ekim’e kadar bakmak gerek bakalım ne yapacak 
Şener Abinin durumu ilginç önüne bilgisayar disketlerini döküp koymuşlar Ay ışığı girişimi 
indirmek ve yeni yapı oluşturmak sonra Yaşar’ın gelmeyeceği olasılığına karşı onu öne 
çıkarmaya başlamışlar o da hemen yeni duruma göre hazırlık yapmış beklemiş hemen 
kurumdaki her türlü çalışmayı kaldırtmış kırptırtmış. Örnek Abinin bilahare devam edeceğim. Bu 
konuda Mustafa Ali Balbay Ay ışığı isimli bir girişim olduğuna dair kendisine ait bir notun 
olamayacağını ifade ediyor Ay ışığı sözünü ilk kez soruşturma çerçevesinde duyduğunu 
söylüyor yanıt olarak dijital incelemedeki dökümde size okuduğum şekliyle. Burada Şener 
Eruygur olduğu anlaşılan kişinin önüne bazı şeylerin konulması, disketlerin dökülüp konulması 
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işte her türlü çalışmayı onun kaldırtması kırptırtması gibi konulardan bahsedilmiş. Bu konuda 
sizin bir bilginiz var mı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Dünkü ifademde geçti benim Genelkurmay Başkanlığı karargahında 
kendisini bu konularda uyardığımı bu belgeleri aldıktan sonra tabi belgeleri gösterip 
göstermediği soruldu tam hatırlayamadığımı söyledim. Kendisine gerçekten bunları duyduğumu 
bildiğimi şey ettim ifade ettim. Sonra gerisini bilmiyorum imha edildiğini falan bende başka 
vasıtalarla basında vesaire yer aldı ifadelerde yer aldı ama ben gerisini bilmiyorum efendim. 
Yani ben kendisini Genelkurmay karargahında bu belgeler ışığında şey ettim uyardım doğrudur.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet. Örnek Abinin durumu biraz karışık kendisinden 
3 defa mal bildirimi istenmiş birincisini beğenmemiş tepedeki. İkincisini göndermiş sonra bir defa 
daha göndermiş. Bu doğru mudur böyle bir.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Tam anımsamıyorum fakat zaman zaman gelenler şekil yönünden 
bazen şey ediyor uygunsuz oluyor ve general amiral şubesi bunları inceleyip sunmada görevli 
olanlar onu tekrar gönderip yeniden yazmasını isteyebiliyorlar öyle bir şey olmuş olabilir ama 
ben herhangi bir şüpheden dolayı böyle bir şey yaptırmadım kendisine.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet. Aynı belgenin devamında 7 Haziran 2005 
İstanbul’da iste Hurşit Tolon’la üç buçuk saat görüşme. Devam ediyor Özkök kendini Danimarka 
Genelkurmay Başkanı sanıyor. Büyükanıt göreve gelişi engellenebilir değişik yöntemler var. C. 
B’yi devre dışı bırakabilirler. Temel güç sivil toplum AKP’nin hedefler birinci sorum medya beni 
asacaklarını bilsem doğruları söyleyeceği şeklinde notlar var. Yanıt olarak Mustafa Balbay soru 
şöyle sorulmuş kendisine, sizin Hurşit Tolon ile ilişkiniz nedir, hangi sıklık ve amaçla 
görüşmektesiniz C. B kimdir neden ismini bu şekilde kısaltma gereği duydunuz devre dışı 
kalacağı durum nedir? Kim ya da kimler devre dışı bırakmak istemektedir notlarda isimleri geçen 
diğer şahıslar ve şahıslarla ilgili yorumları açıklayınız. Ayrıca temel güç sivil toylu ifadesini ve 
notlarda geçen detayları açıklayınız. Yanıt olarak Hurşit Tolon 2005 yılında 1. Ordu Komutanı 
iken beni İstanbul’daki makamına çağırdı. Ben de gittim ben Selimiye Kışlasını ilk kez 
görmüştüm orada biraz gezdik buradaki Özkök ve Büyükanıt ile ilgili değerlendirmeler Hurşit 
Tolon’a aittir. Burada Cumhurbaşkanı devre dışı bırakılmasının nasıl olacağını bende bilmiyorum 
bunu Hurşit Tolon’a bu Hurşit Tolon’a ait bir değerlendirmedir. Sizin Cumhurbaşkanının devre 
dışı bırakılması Büyükanıt’ın göreve gelişin engellenmesi hususlarında herhangi bir size 
istihbarat duyum ulaşmış mıdır, genelde sizinle birlikte paralel röportajlarda paralel olarak 
zikredilen bir isim Büyükanıt göreve gelişinin engellenmesiyle alakalı ve değişik yöntemlerin 
kullanılabileceğine dair herhangi bir şekilde size duyum gelmiş midir?” 

Tanık Hilmi Özkök: “2004 yılı Bahar aylarında bana geldiğini söylediğim CD’lerde onun 
Abide kod adıyla şey yapıldığını devre dışı bırakılmasını ön gören bazı ifadeler atıldı. Bunun 
dışında şeyden kendisi hakkında basında bir kampanya olduğunu da ben hatırlıyorum özellikle 
son zamanlarda benim emekli olmama yakın bir zamanda ama bunu kimden kaynaklandığı nasıl 
olduğunu şu anda bilmiyorum.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Size ulaşan herhangi bir somut olarak duyum yok, 
yani kimden kimlerden, nasıl, ne şekilde?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yani Cumhurbaşkanın devre dışı bırakılması hiç duymadım 
bunları ilk defa burada duyuyorum.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Şimdi bizim Hurşit Tolon’a bir sorumuz oldu bu 
günlüklerden dolayı. Hurşit Tolon’a sorulan soruları Mustafa Ali Balbay’ın eksik sorgu tutanağı 
dikkate alınarak sorduğumuz için ayrıntılı dökümlerinin olduğu inceleme ve değerlendirme 
raporunu okuduktan sonra bu sorunun bir ayrıntısı olduğunu da fark ettik. Hem o sorumuzun 
tashihi anlamında hem de sizin bilginizi sorma anlamında bu soruyu size de yönelteceğim. 29 
Aralı başlığı altında diye geçiyor soruda fakat o inceleme değerlendirme raporunun bir kısmı 
yok. Yazılan soruda inceleme değerlendirme raporunda Şener’le görüşme müthiş gergin diye 
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geçiyor. Bu kısmı biz Hurşit Tolon’a yönettik soru olarak doğal olarak kendisi bu konuda bir 
bilgisi olmadığını söyledi. Şimdi bunu tashih etmiş olalım 29 Aralık başlığı altındaki isim 
zikredilen isim Şener’le görüşme devam ediyor müthiş gergin. Asıl Çankaya’ya bakıyoruz ne 
ölçüde güvenebiliriz çok kritik bir durumda ne yapar bunu bilmemiz lazım. Aslında laikliğin 
laikliğinden hiçbir kuşkumuz yok. Yapılmasını yapılması gereken diye düşünüyorum çıkış yolu 
arıyorum. Sanki yeni bir par mevcudu bırakıp bir şekilde bunu gerçekleştirip. En önemli unsur 
içimizdeki durum Bir’in durumu artık onu da içimizde göstereceğiz. Aramızda bir kişi ölü bile olsa 
aramıza alıp ayakta gösterip bunu kanıtlamamız lazım şeklinde notların olduğu görülmüş. Bu 
soru bu notlar kendisine Mustafa Ali Balbay’a soru olarak yöneltilmiş bu notlarda geçen bir 
numara olarak bahsedilen kişi Hilmi Özkök’tür. Benim haber kaynağım bana Hilmi Özkök’ün 
hükümete karşı daha dik durmasını bu konuda rahatsızlık olduğunu söylemiş. Yine Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin içerisi bir grubun Batı Çalışma Grubu gibi bir grup kurduğunu ve bunların planlar 
hazırladıkları yönünde bilgiler gelmişti. Benim bu çalışmalardan duyum dışında haberim yoktur. 
Ancak bizim dışımızda bize bazı misyonlar yüklenmiş olabilir. Ancak benim bunlarda haberim 
yok. Bu sözlerde yine bir haber kaynağımın bana aktarmış olduğu notlardır. Mustafa Balbay’ın 
haber kaynağının kendisine aktardığına göre sizin hükümete karşı dik durmamanızdan bir 
rahatsızlık duyulduğunu özellikle burayı soruyorum size soracağım Türk Silahlı Kuvvetleri 
içerisinde bir grubun Batı Çalışma Grubu gibi bir grup kurduğunu ve bunların planlar 
hazırladığını benim benim bu çalışmalardan duyum dışında haberim olmadığını söylüyor. Sizin 
bu konuda bir bilginiz var mı? Yani Türk Silahlı Kuvveleri içerisinde Batı Çalışma Grubu gibi bir 
grubun kurulduğunu ve belli planlar hazırladığını böyle bir grup olmuş mudur belli planlar 
hazırlanmış mıdır?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır böyle bir plan hazırlandığını grup kurulduğun ben bilmiyorum. 
Şunu ifade etmek isterim Jandarma Genel Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir 
parçasıdır denir. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri dendiği zaman jandarma da bunun içerisine 
dahildir. Jandarmada böyle grup kurulduğunu benim orada bilmem mümkün değildir ama benim 
bana bağlı olan kuvvetler ve şeyde böyle bir şey hatırlamıyorum. Jandarmada da böyle bir 
duyum kurulduğuna dair bilgi almadım bu hiç ne böyle bir şey de. Bu tarzda görev yapan bir 
grup kurulduğunu.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bu aramızda bir kişi ölü bile olsa sözü günlüklere göre 
Şener Eruygur’a ait onu düzeltmiş olalım. Yani size ait değil.” 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Çok ayrıntılı söyledim. Hurşit Bey’e ait değilmiş 

buradaki günlükteki ifadeye göre inceleme değerlendirme raporundaki ayrıntılı bilgiler dikkate 
alındığında. Mustafa Levent Göktaş bu kişiyi tanır mısınız?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Tanırım.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Nedir bu kişiyle tanışıklığınızın seyri zamanı?” 
Tanık Hilmi Özkök: “İstihbarat Başkanıdır Jandarma Genel Komutanlığının. Dünkü 

ifademde belirttiğim gibi kendisini bana göndermesini istedim şey teknik daire başkanıyla birlikte 
geldiler konuştuk istihbarat başkanı olarak hatırlıyorum.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Hasan Atilla Uğur değil.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Efendim.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Mustafa Levent Göktaş.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ha Levent Ersöz’le ben karıştırdım, Mustafa Levent.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yok özel kuvvetler komutanlığından bir kom…” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bir zannediyorum bir albay vardı o şeyde isimde.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Sizin özel bir tanışıklığınız var mıdır bu kişiyle?” 
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Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yok bir defa geldi konuştum. Benim şeyimde makamımda 
zannediyorum konuştum bendeki tek izi hatırası odur efendim.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Sizin göreviniz sırasında Mustafa Levent Göktaş’ta 
görevde miydi? Yani aktif olarak.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hatırladığım kadarıyla önce şeydi görevdeydi sonra o görevden şey 
edildi alındı başka yere tayini yapıldı. Bu şey var aklımda bu hatıra bu bilgi.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bunun nedeni nedir yani bir bilgi verebilir misiniz bir 
bilgileye sahip misiniz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır bir bilgiye sahip değilim.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Öyle teklif gelmiş şey yapılmıştır atama.” 
Mahkeme Başkanı: “Şu anda şu anda ekranda bir görüntü var. Bu görüntüdeki şahıs 

kimdir tanıyor musunuz?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır tanıyamadım.” 
Mahkeme Başkanı: “Şu önünüzdeki monitöre bakar mısınız burası daha yakın.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Görüntü gelmedi, geldi.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Mustafa Levent Göktaş şu andaki haliyle yani 

gözaltına alındığı haliyle bu kişi.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ben buradaki resimdekiyle bende kalan imajı üst üste koyamadım 

efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet şu anda size gösterilen görüntüdeki şahıs sanık Mustafa Levent 

Göktaş.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Ama tanımadığınızı söylediniz buyurun.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Sesar isimli bir kuruluş var.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ne var efendim.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Sesar, Sesar.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Bu kuruluş hakkında bilginiz var mıdır? Bu kuruluşun 

çalışmaları hakkında size herhangi bir sunum yapılmış mıdır?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Sesar hayır anımsamıyorum. Sesar.” 
Mahkeme Başkanı: “Benim de sorularım olacak. Daha önceden bu sorular sorulmuş 

olabilir ancak açıklığa kavuşması açısından tekrar sormak istiyorum bazı soruları. Bu e-mail 
kabul edilmemekle beraber ilgili sanıklar tarafından ancak 2 Temmuz 2008 tarihinde gönderilen 
bir e-mail var Kardan Adam 111 e-mail com gönderen olarak gözüküyor. Bu e-mail Kürşat kod 
adlı komutanımız Hasan Atilla Uğur hakkında bilgi vermek istiyorum diye başlıyor. Bazı 
bölümlerinde ilgili bölümler okumak istiyorum. Levent Ersöz Paşanın bilgisi dahilinde hükümet 
üyelerinin telefonlarının yasadışı dinlenmesini de yine Kürşat bize yaptırıyordu. Elde edilen 
bilgileri Şener Eruygur ve Levent Ersöz Paşaya aktarıyordu şeklinde bir bölüm var. Siz de daha 
önce vermiş olduğunuz ifadenizde. O günlerde özellikli kamuoyunda jandarma istihbaratın yasak 
olmayan dinlemeler yaptığı yönünde konuşmalar olması ve bu yönde gelen duyumlar üzerine 
Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur’a işte Levent Ersöz ve Hasan Atilla Uğur’a 
göndermesini söyledim diyorsunuz. Size gelen duyumda somut bir duyum muydu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Mahkeme Başkanı: “Yani isim zikrediliyor muydu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “İsim zikredilmedi efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki Şener Eruygur’a söylemişsiniz Levent Ersöz ve Hasan Atilla 

Uğur’a gönderilmesine yani kendinize gönderilmesini istemişsiniz.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
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Mahkeme Başkanı: “Bu isimleri nasıl tespit ettiniz?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bunların birisinin istihbarat başkanı bir tanesi de teknik daire başkanı 

olduğunu bu gibi görevlerin onlar tarafından yapıldığını şematik olarak bildiğim için.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “İstihbarat başkanıyla teknik daire başkanı dedim onlar geldiler.” 
Mahkeme Başkanı: “Yine ifadenizde Ay Işığı ve Yakamoz kod isimli darbe planlarından 

2004 bahar aylarında haberim oldu demişsiniz. Bu slaytlar bana geldiğinde orada isimleri geçen 
kişilerden bazıları emekli olacaklardı diyorsunuz.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu emeklilik nasıl gündeme geldi yani kendileri mi istedi ne şekilde 

gündeme geldi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır kanuni bekleme sürelerini birisi orgenerallikte 4. yılını 

tamamlıyordu bir tanesi de kuvvet komutanlığında 2. yılını tamamlıyordu dolayısıyla kanunen 
emekli olacaklardı.” 

Mahkeme Başkanı: “Yani kendileri emekli olacaklarını söylediler mi o konuda herhangi bir 
konuşma geçti mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır. Hayır, tamamen prosedürel olarak emekli olacaklardı onu 
kastediyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “İfadenizin 193. sayfasında dizi 193’te söyle bir soru sorulmuş size. 
Özden Örnek’e ait olduğu değerlendirilen günlüklerin 15 Kasım 2003 başlığı altında kara 
kuvvetleri komutanı ile Harbiye Orduevine gittiklerini Genelkurmay Başkanı ile yaptığı görüşmeyi 
aktardığı. Yani bunu aktaran kara kuvvetleri komutanı aktardığı aralarındaki anlaşmazlıktan 
bahsederek konuşmamız bundan sonra tatsız bir şekilde sona erdi. 11 Kasım günü kendisi 
yurtdışına gitti bende İlker’e gittim 2. başkan yaptığımız özel çalışmanın ne olduğunu sordum. 
Bana biz de bir grup kurduk komutan sizinkileri okudu grup bizim ve sizin önerilerinizi 
birleştirerek bir öneri hazırlayacak ve bunu sizlere göndereceğiz. Burada bir gruptan bahsediyor 
yani İlker Başbuğ bizde bir grup kurduk şeklinde bir beyanda bulunmuş bu aktarılan 
günlüklerdeki ibarelere göre.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Böyle bir gruptan haberiniz var mı?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Dünkü konuşmamda arz etmiştim Sayın Başkan bu gibi durumlarda 

birkaç başkanlığı eğer ilgilendiriyorsa onlardan temsilciler ile geçici kısa süreleri uzun süreli 
gruplar oluşturulabilir diye bu odur yani o konuda başkanlıkların tensip ettiği işte bize teklif ettiği 
kişiler bir araya gelip istihbarat yönünden harekat yönünden veya ilgili neyse konu o konuyu şey 
ederler ona grup denir yoksa daimi özel bir grup değildir efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Yine Özden Örnek’in ait olduğu değerlendirilen günlüklerin 3 Aralık 
2003 başlığı altında bu dizi 192’deki bir soru size yöneltilmiş. 3 Aralık 2003 başlığı altında 
Genelkurmaya gittiklerini. Genelkurmayın kendilerine Pazartesi günü yaptığı takdimin aynısını 
yaptığını daha sonra genel, Genelkurmay Başkanlığının herkese söz verdiğini bu konuşmalarda 
Faruk Cömert’in yine Karahanoğlu’nun Orhan Yöney’in bunların konuşmaları aktarılmış bir 
bölüm var 2. başkan olarak geçmiş ancak zannediyorum İlker Başbuğ olması gerekiyor. Tablo 
kötü ama umutsuz olmaya gerek yok Mart ayındaki seçimler önemli stratejimizin büyük kısmı 
yerel seçimlerden önce yapılmalı aksi halde işimiz zorlaşacaktır eylem planımızın tek zorluğu 
acaba toplum bu konuyu ne kadar biliyor. Burada bir eylem planından bahsediyor böyle bir plan 
var mı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Eylem planı bildiğimiz anlamda bir plan değildir. Şura’da hazırlanmak 
üzere bazı şeyler hazırlıklar yapılmıştır. Hükümet geliyor başbakanla biliyorsunuz Milli Savunma 
Bakanı yani ne yapalım bu meseleyi nasıl yürütelim bu rahatsız olduğumuz meseleyi. İstihdam 
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edilen şey budur. Yoksa yani böyle bir biraz ön… sabah konuşulduğu gibi bir plan değildir 
efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Dizi 194’te bir soru sorulmuş size. Şöyle soru, Özden Örnek’e ait 
olduğu değerlendirilen günlüklerin 30 Eylül 2003 başlığı altında kara kuvvetleri komutanı ile 
yaptığı görüşmede özel çalışmanın Genelkurmay Başkanına verildiğini ve 4 noktada itiraz 
olduğunu söyleyerek adamların şeriat devletini kurmak istediğine inanmıyormuş diğer 
gerekçelerde önemli ama en önemlisi budur. Yani esastan aramızda fark var. Burada bir özel 
çalışmanın Genelkurmay Başkanına verildiği yani size verildiğini söyleniyor. Özel bir çalışma 
nedir?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu kuvvet komutanlarının zaman zaman bana hazırlayıp sundukları 
raporlar diye evvelki şeyimde de ifademde de belirttim. O raporlardan birisidir. Özel tabiri niye 
kullanılmış onu şu anda tam bilemiyorum ama kuvvet komutanları düşüncelerini 
değerlendirmelerini zaman zaman yaparlar bana verirlerdi onu kastediyorlar efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Özel çalışmanın konusu hükümetle ilgili bir husus muydu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Sırf hükümetle ilgili değil genel, genel gidişat.” 
Mahkeme Başkanı: “Yani diğer hususların yanında.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Efendim. Yani direkt hükümet şöyle olsun böyle olsun hiç ısrar 

edilmedi. Yani söylediğim gibi bazı endişeler vardı bu hükümetle ilgili ve icraatlarıyla ilgili daha 
doğrusu beklentiler ne olacak nasıl olacak bunun için dediğim gibi olaylara takaddüm etmek öne 
almak için bazı hazırlıklar düşünebilir kuvvet komutanları bunları 2 yöntemle yaparlar birisi 
Genelkurmayla bunu konuşalım veya Şura’ya getirelim. Bir kısmı da Milli Güvenlik Kurulu 
çalışmaları için hazırlanır. Şimdi tam olarak tabi seneler önce yapılmış şeyi anımsayamıyorum 
ama yani böyle bir dört başı mamur böyle bir özel plan vesaire hükümet karşı hazırlanmış değil 
efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet. Yine aynı soruda tedbirler ile genelde hemfikir olmuş diyerek 
kara kuvvetleri komutanına aktardıklarını anlattıklarını anlattığı kendisinin bu konuyla ilgili kara 
kuvvetleri komutanı bu çalışmayı kendisine vermek daha önemliydi. Yani burada bir tedbirlerden 
bahsediliyor tedbirlerin ne olduğunu açıklayabilir misiniz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Şu anda tam hatırlayamıyorum efendim tedbirleri.” 
Mahkeme Başkanı: “İsterseniz tam okuyum o metni daha açıklığa kavuşabilir.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Baştan itibaren okuyayım. Özden Örnek’e ait olduğu değerlendirilen 

günlüklerin 30 Eylül 2003 başlığı altında kara kuvvetleri komutanıyla yaptığı görüşmenin özel 
çalışmanın Genelkurmay Başkanına verildiğini ve 4 noktada itiraz olduğunu söyleyerek 
adamların şeriat devletini kurmak istediğine inanmıyormuş. Diğer gerekçelerde önemli ama en 
önemlisi budur. Yani esastan aramızda fark var tedbirler ile genelde hemfikir olmuş diyerek kara 
kuvvetleri komutanına aktardıklarının aktardığı. Yani bir tedbirlerden bahsediliyor. Tedbirlerle ve 
genelde hemfikir olmuş…” 

Tanık Hilmi Özkök: “Tedbir belki yanlış kullanılmış bir kelime olabilir. Öneriler belki orada 
önerileri şöyle yapalım böyle yapalım diye gelmiş olabilir. Yani mesela ne denebilir şu anda 
hatırlayabildiğim mesela şöyle bir açıklama yapsak mı veya başbakana şunu söylesek mi veya 
Cumhurbaşkanımıza şöyle arz etsek mi gibi çalışmalardır bunlar efendim. Yani bu tedbirler diye 
herhalde bunlar kastedilmiştir. Şu anda ben tam o tedbirler nelerdir o doküman nedir bilmiyorum. 
Özden Örnek’in günlüklerinde zaten geçen şeyler biraz da onun kendi yorumuna tabidir eğer 
iddia edilen.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Onun olduğu iddia edilen şeyler günlükler efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet. Dizi 189’da bir soru var. Özden Özden Örnek’e ait olduğu 

değerlendirilen günlüklerin 20 Ocak 2004 başlığı altında hava kuvvetleri komutanlığında 
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yapılacak kuvvet komutanları toplantısına katıldığını. İrtica ve Kıbrıs olarak 2 ana konularının 
olduğunu kara kuvvetleri komutanının Hurşit Tolon’u destekliği için Genelkurmay Başkanı… 
oldukça sert bir şekilde kavga ettiğini anlattığını. Genelkurmay Başkanı ve 2. başkanın Hurşit’e 
destek vermediğini anlatarak Kıbrıs konusunda Genelkurmay DİB, Dışişleri Bakanlığı ile beraber 
bir hazırlık yapıyorlar. Ama bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Konuşmalar sırasında burası 
önemli konuşmalar sırasında Jandarma Genel Komutanı daima bir ihtilal özlemi içerisinde bir an 
önce bu işi yapalım şeklinde konuşuyordu diye günlüklerde bahsetmiş. Jandarma Genel 
Komutanının bir ihtilaldan ihtilal özlemi içerisinde olduğunu gördünüz mü bir an bir an önce bu işi 
yapalım şeklinde bir konuşması oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır bu şekilde konuşmalar ve bu şekilde bir teklifi veya bana karşı 
söylemiş olduğu bir söz yoktur. Onu daha evvel arz ettiğim gibi efendim yani karargahımda 
böyle bir kelimenin kullanılmasını bile reddetmediğimi bildikleri için reddettiğimi zaten bana 
söylemezler yani beklemem böyle bir şey ben. Kendi aralarında konuşmuşlardır belki.” 

Mahkeme Başkanı: “Şimdi Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur emekli olduktan 
sonra yerine 2004 Ağustos ayında Fevzi Türkeri.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Doğru.” 
Mahkeme Başkanı: “Getirilmiş. O dönemde orada da yani Jandarma Genel Komutanı 

Şener Eruygur zamanında görev yapan Hasan Atilla Uğur, Mustafa Koç, Levent Ersöz, Cihandar 
Hasanhanoğlu 2004 Ağustos ayı ve sonrasında tayinleri çıkarılmış bu tayinlerin sebebini biliyor 
musunuz ne amaçla çıkarıldığı normal tayinlere miydi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Tabi general olanların atamalarını Genelkurmay yapar daha önce 
söylemiştim jandarmanın bu tabi Jandarma Genel Komutanın teklifi üzerine yapar yapılır. 
Genelkurmay Başkanı tam olarak onların performansının görev yeteneklerini bilemez ama yeni 
gelen komutanların kendi düşünce tarzlarına göre yakın karargahını oluşturması adettendir. O 
çerçevede olabilir ben o konuda şundan dolayı yaptım diye kendisinden bir bilgi almadım.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki o dönem de haklarında bir idari soruşturma falan açılmış mıydı 
hatırlıyor musunuz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu kişiler hakkında mı efendim?” 
Mahkeme Başkanı: “Evet. Hasan Atilla Uğur.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır hatırlamıyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Levent Ersöz.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Mahkeme Başkanı: “Mustafa Koç.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır bana intikal etmiş bir şey yoktu.” 
Mahkeme Başkanı: “Şimdi Ay Işığı kod adlı darbe planı olarak iddia edilen planda şöyle 

bir bölüm var. Yapılacaklar bölümünde sizinle ilgili bir bölüm var. Emekli generaller diğer 
subayların ve darbe ile koordineli hareket eden sivillerin Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay 
Başkanı Özkök’ü hedef alan açıklamalar yapmaları şeklinde bir bölüm var yani bu yapılacak diye 
planlanmış olduğu iddia ediliyor. Size böyle bir açıklama yapıldı mı buna yönelik faaliyetler 
yapıldı mı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır bana kuvvet komutanlarımın yaptığına dair böyle bir şey 
duymadım ama basında benim aleyhime bazı şeyler çıktığını daha evvel de söylemiştim. Yani 
ben böyle spesifik olarak bu bu kuvvet komutanın veya bir silahlı kuvvetler mensubu bunu 
yapmıştır diye bir bilgim yok efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Yine Yakamoz kod adlı darbe planının yapılacaklar bölümünde bir 
iddialar var. Sizinle ilgili bölüm şu şekilde Genelkurmay Başkanına karşı yapılacaklar. Laik 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini satıyor, menleri kirlilere karşı korumuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
bekasal etkinliğini bitiriyor. İrticai faaliyetleri destekliyor, şeklinde bir bölüm var. Bunlarla ilgili size 



T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( TMK 10 MADDESİ İLE YETKİLİ )  
CELSE TARİHİ 03.08.2012 ESAS NO: 2009/191 CELSE NO:214 Sayfa:41 

 

 41 

söz, size yönelik sözler söylendi mi veya yayınlar yapıldı mı? İnternet olsun, görsel yazılı 
medyada olsun.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır ben böyle bir şey benim yüzüme karşı söylenmiş değil, zaten 
bu konuda anlayabildiğim bir cümle değil, menler falan böyle bir şey bilmiyorum. Ama hep 
kullandılar irtica ile ilişkimi, Genelkurmay Başkanı oluş safhamdan başlayarak bunlar basında 
şurada burada okundu. Ama kimler verdi, nasıl verdi, neden yapıldı bunları tabi nakletmek 
benim şeyimde değil efendim. Bilgim dahilinde değil.” 

Mahkeme Başkanı: “24 Şubat 2009 tarihinde gönderilen bir e-mail var, bu e-mailde ilgili 
bölümleri size okumak istiyorum. Ben 2002 yılı sonrasında Şener Eruygur ve Hasan Atilla Uğur 
komutanımızın emrinde çalışan bir görevliyim. O dönemde Levent Ersöz komutanın da dahil 
olduğu bir ekip oluşturulmuştu. Böyle bir ekipten haberiniz var mı oluşup, oluşmadığını biliyor 
musunuz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Mahkeme Başkanı: “Hiyerarşiye tezat oluşturan birçok girişimi bulunan bu ekibin 

yaptıklarının Ergenekon adıyla yapılan soruşturmada ortaya çıkarılması, bilmeden bu ekibin 
faaliyetlerine katılan ve destek olan benim gibi muhtemelen diğer arkadaşlarımı da rahatsız 
etmiştir. O dönem çok gizli yürütülen faaliyetlerde ekip üyelerinin haberleşmesinin kriptolu, şifreli 
telefonlarla sağlanması amacıyla İsrail’den beyaz telefon dediğimiz 50 adet, her biri 3 bin 4 bin 
Avro olan Fransızca Sagem marka telefonlar getirilerek, çekirdek kadroya ve önemli görevlere, 
üniversite rektörlerine dağıtıldı. Bu telefonları kullanarak çok uzun süre boyunca yürütülen 
faaliyetlerin polis ve MİT tarafından ortaya çıkarılamaması sağlandı. Daha da önemlisi Türk 
ordusu kendi Genelkurmay Başkanına karşı kullanılmaya çalışıldı. Bu telefonu kullananların 
tamamı Ergenekon’da önemli yerlerde bulunuyor. Zaten bir kısmı tutuklandı, ama beyaz 
telefonlar hiç gündeme gelmedi. Bu telefonlardan haberiniz var mı? Beyaz telefon ya da kriptolu 
telefon diye söylenen, ihbarda geçen telefonlardan bahsediliyor.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Efendim silahlı kuvvetlerde kriptolu telefondan kurulmuş bir network 
vardır. Bunlar belli komutanlıklar seviyesindedir ve şeyde, sivillerin de şeyi ayrı bir kanalı vardır. 
Mesela Başbakan’la Genelkurmay Başkanının konuşması için bunlar kriptolu telefonlardır. 
Orada konuşma bağladıktan sonra gizliye geçelim denir ve bir düğmeye basılmak suretiyle 
iletişim kriptolu olarak gönderdiği için yolda veya havada bunları tespit etmek mümkün değildir. 
Böyle bir telefon vardır ama bunlar sabit telli telefonlardı benim zamanımda. Telsiz telefonunun 
kriptolusunu ben duymadım ve bilgim yoktur efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet şimdi ihbarın bir bölümünde de diyor ki bunların çoğunluğu 
2002 ortalarından sonra kullanıldı. Bazıları 2004 sonuna kadar kullanımdaydı, bir kısmı daha 
sonra da kullanılmış olabilir. Hatta 2006 yılında da bu telefonların kullanıldığını duymuştum, 
diyor. Yani sizin Genelkurmay Başkanı olduğunuz dönemde kullanıldığı konusunda ihbarda 
geçen bölümler var.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Verilen kişileri söylüyor, bazı isimler veriyor. Ergenekon üyelerinin 

arasındaki var olduğu iddia edilen Ergenekon üyelerinin arasındaki üst ilişki bu telefonlar 
araştırılırsa bulunabilir. Atilla Albayım sık sık telefonda konuşurken bu konuları beyazdan 
görüşelim, beyazdan ara diyordu. Ve yanımızdan ayrılarak beyaz dediğimiz Sagem marka 
kriptolu telefondan konuşuyordu. Bahsettiğim bu telefonlar ilk olarak Sama adında mühendis 
şirketleri bulunan Atilla Albayımın elemanı Hakan Şanlı getirtti. Hakan bir dönem Aytaç Yalman 
komutanın kullandığı 0533 7682349 hattın faturasını yatırmayı unuttuğu için sorun yaşandı. 
Aytaç Paşa Atilla Albayımı fırçalamış o da Hakan’ı fırçalamıştı. Şener Paşaya telefonun 
kullanımını ben anlattım, alışmakta baya zorlandığını hatırlıyorum. Diye böyle isimler de vermiş, 
beyaz telefonları o dönem Levent Ersöz, Şener Eruygur, Hasan Atilla Uğur, Aytaç Yalman, 
Tunçer Kılınç gibi komutanlara ve onlarla bağlantılı sivillere verildi. Bu sivillerden bildiklerim 
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arasında Malatya İnönü Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi rektörleri bulunuyordu. Ve bazıları da, bazı gaz… bunların dışında da gazeteci 
Ergün Poyraz, Avukat Hüseyin Buzoğlu, komutanımızla çok sık görüşen sanatçı Çelik Erişçi, 
bazı isimler veriyor. Bunlara bu telefonlardan dağıtılmıştır diyor, bu konulardan bilginiz var mı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yok.” 
Mahkeme Başkanı: “Emin Şirin’i tanıyor musunuz?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Kim efendim?” 
Mahkeme Başkanı: “Emin Şirin, Emin Şirin.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Emin Şirin.” 
Mahkeme Başkanı: “Bir dönem milletvekilliği yapmış.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet, evet Nazlı Ilıcak’la daha evvel evliydi. O kişi zannediyorum, 

duyum sadece ismen, şahsen tanımıyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Biraz önce okuduğum kardanadammail.com isimli 2 Temmuz 2008 

tarihli e-mailde şöyle bir bölüm var. Emin Şirin’de yine Kürşat tarafından AKP’nin bölünmesi için 
görevlendirilmişti. Ama beceremedi, partiden ayrılırken kimseyi yanında götüremedi. Buluşmada 
deşifre olmasın diye Hakan Şanlı’nın Ankara Yıldız’daki Sama şirketine raporları bırakıyor. 
Kürşat’ta oradan aldırıyordu, bu şekilde haberleşiyorlardı. Yani bu konuda bir ihbarlar var, siz 
Kürşat olarak kod, Kürşat olarak bilinen bazı kişilerce Hasan Atilla Uğur hakkında böyle 
duyumlar aldınız mı, Genelkurmay Başkanlığı döneminizde?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yani Emin Şirin’le konuşuyor veya Kürşat isminde hayır bende 
bir şeyi yok efendim. Böyle bir şey duymadım, bilmiyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Yani Hasan Atilla Uğur’a Kürşat denildiğini duymadınız öyle mi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yok efendim, tam hatırlamıyorum şu anda yani böyle bir şeyi 

Kürşat.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Yine Ergün Poyraz’a da bazı bilgilerin, bilgi ve belgelerin Hasan Atilla 

Uğur tarafından verildiği iddia ediliyor, böyle bir ihbar var. Bu konuda bilginiz var mı?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yok efendim, arz ettiğim gibi jandarmanın bu idari işleri, adli ve 

idari işleri kanunu gereği tabi benim ulaşımım dışında olduğu için o bakımdan cevap 
veremiyorum. Bir yanlış anlama olmasın şeylerinize de onun için bilemiyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Ümit Sayın’ı tanır mısınız?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ümit Sayın.” 
Mahkeme Başkanı: “Bir dönem tutuklu kaldı ve burada sanık olarak yargılanıyor.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Yok.” 
Mahkeme Başkanı: “Adli Tıp’ta, Adli Tıp kurumunda çalışan biri.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır, hayır hatırlamıyorum, Sayın komutanım vardı, sadece onun 

soy isminin Sayın olduğunu biliyorum ama öyle bir isim tanımıyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki, peki Encümeni Daniş diye bir oluşum veya grup duydunuz 

mu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Duydum.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet, nedir?” 
Tanık Hilmi Özkök: “İstanbul’da emekli komutanların ve büyük bürokratların zaman 

zaman bir araya gelerek kendi aralarında şeyleri, memleket meselelerini konuştukları, eskiden 
beri var olan bir şey diye bilirim, duyardım.”  

Mahkeme Başkanı: “Peki bu Encümeni Daniş grubu Genelkurmay Başkanlığına rapor 
veriyor muydu? Genelkurmay Başkanlığına.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır, hayır asla.” 
Mahkeme Başkanı: “Yani toplantıyla.” 



T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( TMK 10 MADDESİ İLE YETKİLİ )  
CELSE TARİHİ 03.08.2012 ESAS NO: 2009/191 CELSE NO:214 Sayfa:43 

 

 43 

Tanık Hilmi Özkök: “Yok.” 
Mahkeme Başkanı: “Toplantıdaki alınan kararlar, ne bileyim görüşülen konularla ilgili 

herhangi bir rapor sunuyor muydu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yok efendim hiç böyle bir şey benim zamanımda kesinlikle 

böyle bir şey gelmedi. Çok saygın komutanlarımın olduğu bir şeydir, yerdir bildiğim kadarıyla çok 
demokrat görüşlü insanların da içerisinde vardır yani, mümkün değil, benim zamanımda olmadı.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer söz almadan 

konuştu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Tekse alalım buyurun.” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer söz istedi 

verildi: “Sayın Başkanım hem sizin hem de Üye Hakimimiz Sedat Bey’in 3 Aralık 2003 tarihli 
yapıldığı söylenen toplantıya ilişkin yine tutulduğu iddia edilen notlara dayanılarak Sayın Tanığa 
soru soruldu. Ve müvekkilimiz İlker Başbuğ ile ilgili bir iki cümle geçti, bende bu çerçevede 
açıklığa kavuşması amacıyla, yanlış anlaşıldığını değerlendirdiğim bir konuyu sormak istiyorum. 
Sayın Özkök, biraz önce size bu 3 Aralık 2003 toplantısıyla ilgili sorular soruldu. 3 Aralık 2003 
tarihinde yapılan toplantı YAŞ öncesi yapılan, yani Yüksek Askeri Şura öncesi yapılan ve tüm 
Orgeneral ve Oramirallerin katılımı ile yapılan bir toplantı mıydı efendim?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “Bu toplantıda 

bulunan Oramiral ve Orgenerallerin tamamı kıdem sırasına göre bir görüş beyan ettiler mi 
efendim?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet, adet öyledir, hep öyle yaparız.” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “Evet efendim 

bunu şunun için sordum, sanki yalnızca belli kişiler katılmış ve bir iki konuşmuş gibi anlaşıldı. 
Anlaşılabilir, bunu açmak istedik, bir de efendim 2. başkanınız olarak görev yapan müvekkilimiz 
Sayın İlker Başbuğ ile ilgili olarak dün ve bugün ifadeleriniz esnasında astlarınızla bazı 
konularda farklı görüş ve düşüncelerin olabileceğini söylediniz. Anayasa ve yasa ile tayin edilen 
demokratik düzen konusunda 2. Başkanınız olan Sayın Başbuğ’un sizden farklı düşünce ve 
görüşlere sahip olduğu durumlar oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Dediğiniz çerçeve içerisinde olmadı, demokratik görüş yönünden 
ama çeşitli fikirlerde gayet tabi ki farklı görüşler söylemiştir. Ben onu kabul etmeyip başka türlü 
söylemişimdir.” 

Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “Benim 
kastım efendim yasal düzene ilişkin.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “Demokratik 

düzene ilişkin.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “Hükümete 

ilişkin olmak üzere.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “Teşekkür 

ederim bir de yine Sayın Başkanımız da tekrar sordular, eylem planı olarak geçtiği söylenen bir 
konuşma içerisinden soru soruldu. Siz bunu açtınız, bu eylem planı diğer konuşmacılar 
tarafından da böyle bir söylem kullanıldı mı, dile getirildi mi orada efendim?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Eylem planı olarak mı?” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “Yani o 

isimde, benzer isimde bir.” 
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Tanık Hilmi Özkök: “Hayır, tabi şu anda hatırladığım kadarıyla Şura öncesinde genellikle 
böyle yerlerde, Şura’da yapılacak olan takdimler, brifingler şey yapıldı. Burası sivillerle askerlerin 
bir araya gelerek müşterek görüş oldukları bir ortamdır, Yüksek Askeri Şura, benim şu andaki 
tahminim bu değerlendirme, eylem planı sadece şeye nedir o brifing de verilecek olan şeydir.” 

Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “Sayın Özkök 
sorulara çok açık ve net olarak cevap verdiniz teşekkür ederim. 2. Başkanlığınızı 2 yıl süre ile 
yapılan, yapan Sayın Başbuğ hakkında bu 2 yıl içerisinde bir cümle kurmak isterseniz, görevini 
ne şekilde yapmış, size ne şekilde yardımcı olmuş görev ifa etmiştir efendim?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Beni yönlendirmeyen ama bana her türlü doğru karar vermek için 
gerekli bilgileri toplayan düzgün bir insandır. Ve onun 2. Başkan olarak yanımda çalıştırmaktan 
çok istifade ettim.” 

Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “Kendisinin.” 
Mahkeme Başkanı: “Avukat Bey tek soru demiştiniz ama bir hayli soruyu aştı.” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “Peki 

teşekkür ediyorum, teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun tek sorudur inşallah.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon söz istedi verildi: “Teşekkür ederim Sayın Başkanım, Sayın 

Üyenizin Sayın Genelkurmay Başkanımıza tevcih ettiği bir soruyla ilgili soru soracağım ki 
vuzuha kavuşsun diye. 1. ordu komutanlığım sırasında Sayın Balbay’ın beni ziyaretine ilişkindir. 
Şöyle ifade, şöyle okundu, Sayın Balbay’ın beyanıyla benim davetim üzerine elbette takdirinize 
sunuyorum, bir müracaat var ki, bana müracaat edilmiş, ziyaret etmek üzere o cihetle kendisi 
tamam buyursunlar, gelsinler davet odur. Şimdi sorumu şöyle sormak istiyorum, içerisinde bu 
notları, Sayın Balbay’ın notları içerisinde geçtiği söylendi Sayın Üye tarafından. O tarihlerde yani 
Genelkurmay Başkanlığına geçmesine yakın tarihlerde Sayın Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar 
Büyükanıt’la ilgili olarak birtakım medya kuruluşlarında internet üzerinde pek çok çevrelerde 
hakkında birtakım olumsuz yayınlar var mıydı Sayın Genelkurmay Başkanım? Yani onu böyle 
Genelkurmay Başkanı olamayacak falan filan gibi birtakım karalama sözleri var mıydı?”  

Tanık Hilmi Özkök: “Evet internette ve yazılı basında kampanya halinde böyle bir şey 
vardı.” 

Sanık Ahmet Hurşit Tolon: “Vardı. İkinci bir şey daha yani bunun doğru olamayacağını 
tevsik edeceğim Sayın Üyeme, zatıaliniz de çok iyi biliyorsunuz, bende müsaadenizle biliyorum. 
Bir Kuvvet Komutanının bir Genelkurmay Başkanının atama sisteminde Cumhurbaşkanının 
devre dışında olması hiç söz konusu olabilir mi? Yani onun devrede olmadığı bir atama olabilir 
mi efendim?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Atama usulüne göre yapılır, Kuvvet Komutanının atanması 
Genelkurmay Başkanının inha etmesi, Milli Savunma Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının 
tensip ve onaylarıyla gerçekleşir. Bunlardan bir tanesi eksik olursa.” 

Sanık Ahmet Hurşit Tolon: “Hayır o tarihte kendileri zaten Kara Kuvvetleri Komutanı, 
Genelkurmay Başkanlığına geçecek bir şahsın Cumhurbaşkanının devre dışı olduğu bir 
sistemde atanması söz konusu olur mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon: “Yani böyle bir şey söylenebilir mi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Mümkün değil, çünkü Cumhur… şey Genelkurmay Başkanı tensibi 

daha önce de arz ettim, Bakanlar kurulunun resen teklifi ve Sayın Cumhurbaşkanının onayıyla 
gerçekleşir.” 

Sanık Ahmet Hurşit Tolon: “Bu açıklama fırsatın verdiğiniz için teşekkür ederim Sayın 
Başkanım.”  

Mahkeme Başkanı: “Efendim bu işin sonu yok, buyurun Hasan Atilla Bey, fazla soru 
olmamak kaydıyla bir iki soru alabiliriz.” 
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Sanık Hasan Atilla Uğur söz istedi verildi: “Sayın Başkan teşekkür ederim, Hasan Atilla 
Uğur, tabi diğer komutanların soru soranların birer kefa isimleri geçti ama bütün konu benimle 
ilgili konuşulduğu için benim her yerde ismim olduğu için ben müsaade ederseniz sorayım. 
Sayın Komutanım size Sayın Başkan’ın okuduğu kardanadam maili ve arkasından 29 Şubat 
2009 tarihli mektubun imzasız olduğundan haberiniz var mı?” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim bu zaten dosyada belli, başka soru sorun.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Hayır siz söylediniz mi Sayın Başkanım bu şekilde?” 
Mahkeme Başkanı: “Bu soru kabul edilmedi başka soru sorun.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Peki.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu tür sorular soracaksanız da izin vermiyorum sormanıza.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Efendim devamlı benden bahsedildi, sormayayım mı?” 
Mahkeme Başkanı: “Lütfen efendim zaten belli yani dosyada ne o imzası olup olmadığı.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “O zaman doğru mu kabul ediyorsunuz, onu mu 

söylüyorsunuz?” 
Mahkeme Başkanı: “Lütfen, lütfen, lütfen buyurun.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Atamanın nasıl olduğu şeklinde bir soru soruldu komutanım 

size ve Ağustos, Temmuz, Ağustos ayı diye bahsedildi. Silahlı Kuvvetlerde ben o dönem 2004 
yılında karargah hizmetimi tamamladığım için bunu Mahkemeye defalarca söyledim, evrakını da 
getirtirdim. Alay komutanlığına gönderildim, atamalar Temmuz ve Ağustos ayında yapılır, doğru 
mudur komutanım?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Genelkurmay, düzeltiyorum Genelkurmay tarafından yapılan General 
atamaları Ağustos başında yapılan Şura’yı müteakip terfiler, emekliler belli olduktan sonra yapılır 
normal olarak, ama Albay rütbesindeki kişilerin alay komutanlıkları veya karargahlara tayinleri 
daha önce olur. Jandarma Genel Komutanlığında bilemiyorum Mayıs ayında başlar ama bir de 
Eylül tayinleri dediğimiz.” 

Sanık Hasan Atilla Uğur: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Son düzeltmeleri ihtiva eden tayinler yapılır.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Teşekkür ederim ayrıca dün size bir soru soruldu, ben notumu 

almıştım bunu bugün imkan buldum ancak, 27 Şubat 2004, 7 Mart 2004 tarihleri arasında ben 
izinliyim, bu kayıtlarda, belgelerde de var, bunu da getirttirdim. Ve fakat size okunan belgede 
benim bu hilafet toplantısı adındaki toplantının mimarlarından olduğum, bunu hazırladığım 
konusunda bir bilgi size sunuldu. Size gelen duyumlar arasında benim, Hasan Atilla Uğur’un 
böyle bir toplantıyı planladığım, burada organize ettiğim şeklinde bilgi var mıydı komutanım?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Dün soruldu ve cevabını verdim efendim, kimin organize ettiğini 
bilmediğimi ifade ettim.” 

Sanık Hasan Atilla Uğur: “Yine bizim yıllarca komutanlığımızı yapmış olduğunuz için 
soruyorum komutanım, alay komutanlığına bir personelin atandığı vaki olduğunda bu personel 
özel olarak seçilir diye biliyorum ben, bunu teyit eder misiniz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Ederim doğru.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Yani sıradan birisi alay komutanlığına gönderilmez.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun Hasan Atilla Bey, anlaşıldı buyurun.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Sayın Başkan sürekli benden bahsedildi.” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “İmzasız şeyler, hayır ben size şey yapmıyorum haklısınız ama 

sanki ceza bizim üzerimize kesilmiş gibi görünüyor. Onun için ben bunları soracağım yani.” 
Mahkeme Başkanı: “(bir iki kelime anlaşılamadı) ihbar tutanağı olduğunu söyledik, iddia 

olduğunu söyledik buyurun.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Ama altında imza yok efendim.” 
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Mahkeme Başkanı: “Başka şeyler soruyorsunuz, yani amacına uygun kullanmıyorsunuz, 
buyurun oturun, buyurun. Şimdiye kadar söyledikleriniz dışında ilave etmek istediğiniz başka bir 
husus var mıdır?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yoktur.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Tek soru mu?” 
Sanık Fatih Hilmioğlu söz almadan konuştu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu söz istedi verildi: “Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım ismim 

geçiyor ama söz vermiyorsunuz, nasıl olacak bende anlamıyorum bu işi, şimdi efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim sizinle ilgili bilgisi yok, tanımadığını söylediği için.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu: “Ama şimdi Malatya rektörü diye geçti biraz önce.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam efendim tartışmayalım buyurun, tek soruysa alalım.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu: “Sayın Genelkurmay Başkanı, Sayın Özkök şu soruyu sormak 

istiyorum kriptolu telefon nasıl bir şeydir efendim, ben hayatımda görmedim kriptolu telefon, bir 
anlatır mısınız efendim?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Efendim teknik bir konudur, ama gene ben bildiğim kadarını 
söyleyeyim, biliyorsunuz ses dalgaları telefonda elektrik dalgaları haline çevrilir.” 

Sanık Fatih Hilmioğlu: “Özür dilerim efendim ben aparatın kendisini tarif edin anlamında.” 
Mahkeme Başkanı: “Bir dakika efendim, bir dakika efendim.” 
Tanık Hilmi Özkök: “He kendisini siyah, normal telefonlara göre daha büyük, üzerinde 

birçok düğmeler olan ve renkli düğmeler de olan bir cihazdır.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu: “Sabit telefon.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Sabit hatlarda olduğunu söyledim.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu: “Sabit.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Sabit hatlarda olan benim bildiğim şey bu.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Dinlenmesi mümkün mü bu kriptolu telefonların?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır efendim, yani çok yüksek teknolojiyle belki ama bizim 

TÜBİTAK’ın geliştirdiği kriptolar çok güvenilir kriptolardır ve kesinlikle dinlenemez.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki Türkcell hattı, Avea hattı gibi hatlar mı kullanılıyor o kriptolu 

telefonlarda?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır bildiğimiz hatlar, silahlı kuvvetlerin kendi hatları da vardır, 

sistemimiz var bizim efendim. Tafiks dediğimiz o hatları kullanır ama zaman zaman tafiks eksik 
olduğu yerlerde PTT’den kiralanmış hatlar vardır. Ama bunlar kriptolu olduğu için bunu tespit 
etseler bile çözmek ve anlamak mümkün değildir.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu: “Sayın Başkanım, Sayın Başkanım hiçbir zaman İnönü Üniversitesi 

rektörlüğünde kriptolu telefon olmamıştır. Nasıl olduğunu da bilmiyorum, İnönü Üniversitesinde 
kullanılan sabit telefonların hepsi İnönü Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 
ihale ile satın alınan telefonlardır. Bunu İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne de sorabilirsiniz 
efendim, benim dönemimde başka bir telefonda kullanılmamıştır.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu: “Rektörlük konutu da dahil efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Şimdi bu, anlaşıldı tamam anlaşıldı.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu: “Teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim bu ihbarda beyaz telefonlara, kriptolu telefon olarak 

bahsedilen telefon numaraları 0533’le başlıyor ve hemen hemen 0535.” 



T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( TMK 10 MADDESİ İLE YETKİLİ )  
CELSE TARİHİ 03.08.2012 ESAS NO: 2009/191 CELSE NO:214 Sayfa:47 

 

 47 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Cep telefonu hepsi.” 
Mahkeme Başkanı: “Bunlar sabit numara mı?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır 535 cep telefonları, bu hizmet veren Vodafone, Türkcell gibi 

hatları kullanır ama onlar da telsiz olarak iletilen bilgileri kriptolar diye ben teknik yayınları da 
okuyorum, meraklıyım bu konulara. Ama böyle bir şey bize alındı mı, edildi mi benim 
kontrolümde değildir jandarmanın.” 

Mahkeme Başkanı: “Sizin sahip olduğunuz cep telefonu, kriptolu cep telefonu sabit 
numara mıydı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır, hayır benimki dinlenebilir efendim, benimki havadan giden 
normal telefondu, benim kullandığım telefon, sizlerin bile genellikle kullanılan telefonlar. Bunların 
hiçbiri kriptolu değildir, o çok özel bir teknoloji ister. Çünkü kriptoyla konuştuğunuz karşı taraftaki 
cihazın da o kriptoyu bilmesi lazım ki şey yapsın, o gelen kriptolu bilgileri okuyabilsin.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki öyle söyleyeyim yani kriptolu cep telefonlarından haberiniz var 
mı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Şey olarak yayınlarda, teknolojik yayınlarda duyuyorum böyle 
çalışmalar var.” 

Mahkeme Başkanı: “Ama görmediniz.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır görmedim, kullanmadım.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun efendim.” 
Sanık Mehmet Fikri Karadağ söz almadan konuştu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Hayır, hayır efendim söz vermiyorum, buyurun oturun.” 
Sanık Mehmet Fikri Karadağ söz almadan konuştu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Tanık Hilmi Özkök’ün.” 
Sanık Mehmet Fikri Karadağ söz almadan konuştu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Efendim lütfen oturun, lütfen efendim, lütfen oturun. Tanık Hilmi 

Özkök’ün ifadesinin alınması bu şekilde tamamlandı. Size teşekkür ediyoruz tanıklık yaptığınız 
için.” 

Saatin 14:50 olduğu görüldü. 
Duruşmaya kısa bir ara verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
Bu sırada tutuklu sanıklardan Sevgi Erenerol’un cezaevinden getirildiği görüldü, 
Bağsız olarak huzurdaki yerine alındı. 
Ayrıca tutuksuz sanık Merdan Yanardağ’ın geldiği görüldü, 
Huzurdaki yerine alındı. 
Sanık Bedirhan Şinal’ın bugünkü oturumda reddi heyet konusunda dilekçe verdiği 

bugünkü oturuma iştirak eden hakim heyetini reddettiğine dair dilekçe verdiği görüldü,  
Bu konudaki mütalaası Savcılık tarafından yazılı olarak bildirildiği anlaşıldı. 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
Her ne kadar sanık Bedirhan Şinal bugünkü oturuma iştirak eden Hakim Heyeti hakkında 

verdiği yazılı dilekçesinde reddi hakim talebinde bulunmuş ise de reddi hakim talebinde ortaya 
koyduğu iddiaların soyut içerikte bulunup, bir hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek nitelikte 
bulunmadığı CMK. 31. Maddesinde belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından bahsedilen 
madde uyarınca bu sanığın vaki talebinin geri çevrilmesine bu karara karşı İstanbul 14. Ağır 
Ceza Mahkemesine 7 gün içerisinde itiraz hakkı bulunduğu konusunda bu sanığa bildirimde 
bulunulmasına oybirliği karar verildi, açıklandı. 

Açık yargılamaya devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Yapılan yoklamada Gizli Tanık İsmet’in Gizli Tanık Odasında hazır olduğu anlaşıldı. 
Gizli Tanık İsmet’in görüntüsü bozulmak suretiyle huzura alındı. 
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Mahkeme Başkanı: "Gizli Tanık Odasında kim şu anda kim var Hakim Hüsnü Bey. Hakim 
Bey.” 

Üye Hakim Hüsnü Çalmuk: “Başkanım şu anda Gizli Tanık Odasında Hakim Hüsnü 
Çalmuk ile Zabıt Katibi Mehmet Altunkaynak bulunmaktadır, Gizli Tanık İsmet vardır.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet Gizli Tanık İsmet sesimi duyuyor musunuz?” 
Gizli Tanık İsmet: “Evet duyuyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Biraz önce açık kimliğinizi mahkeme heyeti olarak tespit ettik. Bu 

konuda verdiğiniz bilgiler doğru mudur?” 
Gizli Tanık İsmet: “Evet doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu dosyada sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Arif Doğan, Mehmet Şener 

Eruygur, Alparslan Arslan, Veli Küçük, Doğu Perinçek, Muzaffer Tekin ve dosyadaki diğer 
sanıklar yargılanmaktalar bunlarla bir akrabalığınız düşmanlığınız var mıdır?” 

Gizli Tanık İsmet: “Hayır yok.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu dava konusu iddianamedeki iddia edilen suçlarla ilgili olarak 

iştirakten veya bu suçlar nedeniyle bu suçları kayırmaktan dolayı hakkınızda açılmış bir 
soruşturma veya dava var mıdır?” 

Gizli Tanık İsmet: “Hayır yoktur.” 
Mahkeme Başkanı: “Size sorulacak sorulardan sizi ve yakınlarınızı Ceza soruşturmasına 

veya kovuşturmasına uğratabilecek sorulara cevap vermekten çekinebilirsiniz. Maddi gerçeği 
bulmamız açısından sizin gerçekleri söylemeniz gerekiyor bu konudaki beyanlarınız bize 
yardımcı olacaktır. Gerçeği söylememeniz halinde hakkınızda yalan tanıklıktan dolayı 
soruşturma veya dava açılabilir. Doğru söyleyeceğiniz hususunda birazdan yemin edecesiniz. 
Söylediklerimi anladınız mı?” 

Gizli Tanık İsmet: “Anladım.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet. Söylediğim yemin metnini aynen tekrar edin.” 
Gizli Tanık İsmet: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun, bildiklerimi dosdoğru söyleyeceğime.” 
Gizli Tanık İsmet: “Bildiklerimi dosdoğru söyleyeceğime.” 
Mahkeme Başkanı: “Namusum ve vicdanım üzerine.” 
Gizli Tanık İsmet: “Namusum ve vicdanım üzerine.” 
Mahkeme Başkanı: “Yemin ederim.” 
Gizli Tanık İsmet: “Yemin ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Biraz önce bir beyanız oldu sesinizin orijinal olarak duruşma 

salonuna yansıtılmasına ancak görüntünüzün bozulmasını istediniz doğru mudur?” 
Gizli Tanık İsmet: “Evet doğrudur.” 
Gizli Tanık İsmet’in sesi orijinal olarak duruşma salonuna yansıtıldı ancak görüntüsü 

bozulmak suretiyle duruşma salonuna yansıtıldı. 
Mahkeme Başkanı: "Biraz önce isimlerini verdiğim şahıslar hakkında bu dosyada 

yargılanıyorlar, haklarında ayrıca var olduğu iddia edilen Ergenekon terör örgütü üyesi olmak 
veya yönetici olmak suçlaması var. Ne biliyorsunuz bu konularda anlatır mısınız?” 

Gizli Tanık İsmet: “Efendim ilk önce bir açıklama yapmak istiyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Gizli Tanık İsmet: “Şimdi ben 2008 yılında bu olaylar daha yeniyken İsmet şeyi ile adıyla 

kod adıyla bu ifadeyi vermiştim. Ama gelişen süreçte o zamanki şartlar daha farklıydı kendi can 
güvenliği problemlerim vardı. Bu olayların nereye gideceği konusunda da tam fikir sahibi 
değildim onun için İsmet kod adıyla gizli tanık olarak bu ifadeyi verdim ondan sonra ama şimdi 
artık buna gerek olmadığını düşünüyorum. Daha önce geldiğim duruşmada da bunlarla ilgili 
açıklamalar açık kimliğimle yaptım. Bu İsmet olarak geçen gizli tanıklığın kalkmasını kendi 
ismimi burada beyan etmek istiyorum.” 
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Mahkeme Başkanı: “Söyleyin isminizi gerçek isminizi.” 
Gizli Tanık İsmet: “İsmim Semih Genç bundan 1 ay kadar önce bu olayları zaten aynı 

şekilde anlatacağım anlatacak şekilde ifade vermiştim bu olayları da daha ayrıntılı ve net bir 
şekilde belirtmiştim. Burada daha dolaylıydı gizli tanık olduğumdan daha dolaylı anlatıyordum 
ama Semih Genç olarak açık olarak net olarak olayları görüşmelerimi yaptığım eylem şey çeşitli 
şeylerle subaylarla ben silah alış verişimi yaptığım eylemleri aldığım istihbaratları generallerin 
öldürülmesiyle ilgili aldığım istihbaratları ve örgüt tarafından bu generallerin İsmail Selen, Hulusi 
Sayın, İstanbul'da Hiram Abbas, Adnan Ersöz gibi generallerin öldürülmesini bağlantıları içinde 
istihbarat alma silah ve yardım alma lojistik yardım alma konusunda çok ayrıntılı ifade vermiştim. 
Bunlar da zaten onları içeriyor. O ifadelerim aynen tekrar ediyorum bunları da aynen tekrar 
ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet. O ifadeler dışında başka ilave edeceğiniz bir beyanınız var 
mı?” 

Gizli Tanık İsmet: “Yani şimdi o ifadelerim bu ifadelerimi aynen tekrar ediyorum derken e 
bu ifadelerime şey olarak ek burada sadece o dönemde o ifademde bahsetmediğim ondan 
sonra şeyle ilgili Sabancı olayıyla ilgili daha önce ifademe ifademde belirtmiştim ama 1, 2 ek 
yapmak istiyorum o da şöyle. Bu ifademde de.” 

Avukat Hasan Basri Özbey söz almadan konuştu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Yazılı yazılı dilekçe verin efendim buyurun Avukat Hasan Bey lütfen 

oturun tamam, tamam efendim tamamlasın. Avukat Bey lütfen efendim. yazılı dilekçe verin 
değerlendirelim buyurun buyurun oturun. Lütfen efendim tamamlayalım buyurun. Evet, sizi 
dinliyoruz.” 

Gizli Tanık İsmet: “Bu ifademde belirttiğim şey vardı bu kampta gördüğüm en fazla ondan 
bahsetmemiştim işte Beka kampında bu subaylardan o daha önceden bahsettiğim 1990 şey 
1988, 89 yıllarında ilk sefer kurulan A Tipi astsubay subay ve astsubaydan oluşan özel timlerden 
işte Necmi Suna, Yakup soyadını hatırlamıyorum Yakup soyadı vardı sizde şimdi 
hatırlamıyorum. Birde o Muzaffer Mehmetçiler, bu Muzaffer Mehmetçiler’i Beka’daki kampta 
Türkiye’den ondan sonra ayrılarak Beka’daki kampta 80, 90 kişilik o zaman Dev Sol üyelerini 
militanlarını eğiten subaylardan biri olarak orada faaliyet gösterdiğini yürüttüğünü gördüm bunu 
teşhis de ettim. Bu ifademde de zaten bu teşhis vardır. Bunla bunun dışında ek olarak da bu 
Sabancı olayıyla ilgili geçen duruşmada söylemiştim ona bir ek yapmak istiyordum. Bu Sabancı 
olayıyla ilgili o ifademden sonra bazı gazetelerde yazılar çıktı yani açıklamalar oldu şey örgütten 
açıklamalar oldu. Sabancı eylemini örgüt Buca Cezaevindeki işte eleman militanların 
öldürülmesi ve sonradan Ümraniye’de operasyonda militanların öldürülmesine misilleme olarak 
yapıldığını eylem bildirisinde ayrıntılı açıklıyor ama daha önceden benim elimdeki örgütün 
dokümanlarında şunu gördüm. Bu Sabancı eylem hazırlığı Buca Cezaevindeki 3 kişinin 
öldürülmesinden daha önce eylem hazırlığı yapıldığını istihbarat hazırlığı yapıldığını ve 
Sabancı’nın öldürülmesinin de bu Buca Cezaevi olaylarıyla ilgisi olmadığını gösteriyor. Çünkü 
Sabancı’nın öldürülmesinin en temel nedeni devletin derinlerinde bulunan kesimlerin Kürt 
raporunu Sabancı’nın açıklamasından dolayı cezalandırılması gerektiğini hususunda bir karar 
alındığını bunun zaten devletin çeşitli yetkilileri hatta Türkeş’in de çizmeyi aşıyorsun uyarılarıyla 
ondan sonra açıkça söylenmişti. Şunu gördüm ki Fehriye Erdal’la ben Romanya’da beraber aynı 
evde kaldım, Mayıs Haziran ayları olacak, Fehriye Erdal bu aylar içinde Sabancı’da işe başlıyor. 
Ve istihbarat faaliyeti ve çalışmalar bu zaman başlıyor, örgüte bilgi akımı bu zaman sağlanıyor. 
Buca cezaevi olayı ise bundan 4, 5 ay sonra oluyor, yani Buca Cezaevi ile Sabancı’nın 
öldürülmesi olayında hiç alakası yok. Kürt raporu Sabancı açıkladıktan sonra yılbaşında ondan 
sonra üç dört ay sonra Fehriye Erdal oraya yerleştirilip bu eylem hazırlanıyor. Buca cezaevi 
aslında üzeri örtülmek için bir bahane olarak ifade etmek istiyorum. İkincisi de bu şeylerin 
bağlantıları da Ergenekon davasında yargılananlarla ilgili daha önceden benim bu generallerin, 
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istihbaratların alınması, silah, lojistik, patlayıcı dokümanları almamı bağlantımı kuran bu özel A 
tipi subaylardan aldığım bilgileri o dönemdeki komutanları 88, 89 Arif Doğan 90, 91 Veli Küçük 
olduğunu o zaman Ankara’da bu görevi ifa ettiklerini belirtmiştim. Aynı zamanda bu Fehriye 
Erdal olayında da bu grupların aynı bağlantılar içinde olduğunu düşünüyorum, neden? Fehriye 
Erdal’ın benle birlikte Romanya’dayken ben Almanya’ya geçtim o Belçika’ya geçti. Belçika’dan 
iade edilme aşamasında, iade edilme aşamasında Ankara’da Ulucanlar Cezaevinde 10 kişi 
öldürüldü, cezaevinde ve Belçika hükümeti bu olaydan hemen, üç beş gün sonra Türkiye’de 
böyle olaylar var. Fehriye Erdal’ı bundan dolayı iade etmekten vazgeçiyoruz dendi. Yani Fehriye 
Erdal’ın böyle bir olayla Türkiye’ye iade edilmesi önlenmiş oldu. Şimdi bu olayda tabi ki ben şunu 
görüyorum, bunların daha derin araştırılması gerekir, tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Bu olayı 
gerçekleştiren albayın Ali Oz, Ali Öz olduğu çeşitli suç duyurularında bulunulduğunu, Ali Öz’ün 
aynı zamanda da Hrant Dink olayı olduğunda Trabzon’da jandarma alay komutanı olduğunu da 
düşünürsek bu bağlantıların tesadüf olmadığını, olamayacağını düşünüyorum. Sabancı olayıyla 
ilgili eklemelerim bunlar olacaktır.” 

Mahkeme Başkanı: “Bunların dışında başka bir bilginiz var mı?” 
Gizli Tanık İsmet: “Bunlarla ilgili başka bilgim yok, sadece bu Sabancı olayıyla ilgili 

Mustafa Duyar’ın kendimde bir araştırma yaptım. Örgüte şeyde Mart, şey Nisan aylar… Nisan’la 
Mayıs aylarında örgüte girdiğini, Haziran ayında ise ilk görüşmesini örgütle yaptığını, 
özgeçmişini verdiğini 5 aylık bir süre içinde bütün örgütsel geçmişi 5 aylık süre içinde hem 2 
tane askerin öldürülmesinde, hem Sabancı olayında olmasının benim, ben yaklaşık 30 küsur 
senedir örgütte bulundum. Örgütün Dursun Karataş’la birlikte çalıştım, birlikte faaliyet yürüttüm, 
bunların hepsi var zaten, dokümanlarda. Örgütün sayılı insanlarından biriyim, 5 ayda bir insanın 
bu kadar sürede bu çapta eylemleri yapmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Aynı şekilde 
de bir araştırma yaptım, bu şeyin, Necmi Suna’nın akrabası olan bize verilen Adnan Temiz’in, bu 
Temel Cingöz’ü öldüren şahıstır. A tipi subaylardan, özel subaylardan oluşan grupta yer alan bu 
Necmi Suna bize akrabasını verdi Adnan Temiz. Adnan Temiz’le örgüt tanıştıktan sonra 2 tane 
pankart astırıp Adana’ya Silahlı Devrimci Birlikler komutanı yapıyor. Bu adam 5 ay içinde 1 
Amerikalı subay orada başçavuşu bir de Temel Cingöz’ü öldürüyor. Ve Temel Cingöz’ü 
öldürdükten sonra Malatya Cezaevinde Adnan Temiz örgütte, örgütte şu anda dört beş kişiden 
biri olan şu andaki lider kadrosundan Hüseyin Fevzi Tekin tarafından ölüm kararı verilip 
öldürtülüyor. 5 ay bu eylem yapılıyor, cezaevine giriyor öldürtülüyor. Aynı şey senaryo Mustafa 
Duyar’da da var. 5 ay içinde böyle bir eylemlerin içine sokuluyor sonra cezaevinde yine çeteler 
tarafından infaz ediliyor. Bunların hiç manidar olmadığını altında başka nedenler olduğu, eylemin 
yapılış tarzı, eylemin kendisi insanların niteliğinden çok açık ve net olduğunu düşünüyorum. 
Eklemek istediğim bunlar.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık Doğu Perinçek’in Gizli Tanığın huzurda dinlenmesini talep eden dilekçe verdiği 

görüldü. Ancak Gizli Tanığın beyanı dikkate alınarak aynı ortam ve şekilde dinlenmesine devam 
olundu.  

Mahkeme Başkanı: "Gizli Tanık İsmet daha önce vermiş olduğunuz bir ifade var.” 
Gizli Tanık İsmet: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu ifade 2008/209 esas sayılı dava klasörlerin 391. klasörün 328 ile 

331 sayfaları arasında yer alıyor. 16 Mayıs 2008 tarihinde Savcılığa vermişsiniz. Bu ifadenizi 
okuyorum.” 

Tanığa 2008/209 esas sayılı dava klasörlerinden 391. klasörün dizi 328–331. sayfaları 
arasında yer alan 16.05.2008 tarihinde Savcılığa verdiği ifadesinin dizi 331’deki ifadesinin 1 ve 
2. paragrafları okundu, soruldu. 

Mahkeme Başkanı: "Biraz önce gerçek kimliğinizi açıkladınız ve sesinizin orijinal olarak 
verilmesini istediniz, ilave edeceğiniz bir şey var mı buraya kadar.” 
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Gizli Tanık İsmet: “Yok ilave edeceğim bir şey yok.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki. İfadeniz şöyle devam ediyor.” 
 Tanığa 2008/209 esas sayılı dava klasörlerinden 391. klasörün dizi 328–331. sayfaları 

arasında yer alan 16.05.2008 tarihinde Savcılığa verdiği ifadesinin dizi 331’deki ifadesinin 3. 
paragrafı ile dizi 330’daki ifadesinin 1. paragrafı okundu, soruldu. 

Gizli Tanık İsmet: “Hayır yok.” 
Tanığa 2008/209 esas sayılı dava klasörlerinden 391. klasörün dizi 328–331. sayfaları 

arasında yer alan 16.05.2008 tarihinde Savcılığa verdiği ifadesinin dizi 330’daki ifadesinin 2 ve 
3. paragrafları okundu, soruldu. 

Mahkeme Başkanı: “İlave edeceğiniz değiştireceğiniz bir şey var mıdır?” 
Gizli Tanık İsmet: “Bu Necmi Suna ismini zaten daha sonra resim teşhisinde ifade yanlış 

geçmiş düzelttim o Muzaffer Mehmetçiler olacak.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Gizli Tanık İsmet: “Zaten ifademin ekinde var zaten o düzeltme.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet ifadeniz şöyle devam ediyor.” 
Tanığa 2008/209 esas sayılı dava klasörlerinden 391. klasörün dizi 328–331. sayfaları 

arasında yer alan 16.05.2008 tarihinde Savcılığa verdiği ifadesinin dizi 330’daki ifadesinin 3. 
paragrafı okundu, soruldu. 

Mahkeme Başkanı: "Diyorsun Necmi Suna değil Muzaffer Mehmetçiler olduğunu 
söylüyorsunuz doğru mudur?” 

Gizli Tanık İsmet: “Evet. Evet doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı: “İfadeniz şöyle devam ediyor.” 
Tanığa 2008/209 esas sayılı dava klasörlerinden 391. klasörün dizi 328–331. sayfaları 

arasında yer alan 16.05.2008 tarihinde Savcılığa verdiği ifadesinin 329’daki ifadesinin 1. 
paragrafı okundu, soruldu. 

Mahkeme Başkanı: "Demişsiniz ilave edeceğiniz değiştireceğiniz bir şey var mı?” 
Gizli Tanık İsmet: “Yok daha önceki ifademde açık kimliğimde zaten nereden nasıl 

aldığımı ondan sonra o Erdek’te jandarma ilçe komutanlığının nezaretinde o şeyin patlayıcıları 
aldığımı ondan sonra ayrıntılı izah etmiştim zaten açıklamam onunla ilgili.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet. Savcılık ifadeniz şöyle devam ediyor.” 
Tanığa 2008/209 esas sayılı dava klasörlerinden 391. klasörün dizi 328–331. sayfaları 

arasında yer alan 16.05.2008 tarihinde Savcılığa verdiği ifadesinin 329’daki ifadesinin 2, 3 ve 4. 
paragrafları okundu, soruldu. 

Mahkeme Başkanı: "İlave edeceğiniz değiştireceğiniz bir husus var mıdır?” 
Gizli Tanık İsmet: “Yok yok.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet. Savcılık ifadeniz şöyle devam ediyor. 
Tanığa 2008/209 esas sayılı dava klasörlerinden 391. klasörün dizi 328–331. sayfaları 

arasında yer alan 16.05.2008 tarihinde Savcılığa verdiği ifadesinin 329’daki ifadesinin 5. 
paragrafı okundu, soruldu. 

Mahkeme Başkanı: "İlave edeceğiniz bir şey var mı değiştireceğiniz?” 
Gizli Tanık İsmet: “Yok aynen katılıyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki. İfadeniz şöyle devam ediyor.” 
Tanığa 2008/209 esas sayılı dava klasörlerinden 391. klasörün dizi 328–331. sayfaları 

arasında yer alan 16.05.2008 tarihinde Savcılığa verdiği ifadesinin 328’deki ifadesi okundu, 
soruldu. 

Gizli Tanık İsmet: “Evet doğrudur efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “20 Haziran 2008 tarihinde vermiş olduğunuz bir ifade var, bu ifadede 

bir teşhis yapılıyor. Bu ifadenizi okuyorum.” 
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Tanığa 2008/209 esas sayılı dava klasörlerinden 391. klasörün dizi 303. sayfasında 
arasında yer alan 20.06.2008 tarihinde Savcılığa verdiği ifadesi okundu, soruldu. 

Gizli Tanık İsmet: “Evet doğrudur efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Şimdi Necmi Suna ile Muzaffer Mehmetçiler aynı kişi midir, yani bir 

kişi midir?” 
Gizli Tanık İsmet: “Hayır, hayır.” 
Mahkeme Başkanı: “Farklı kişiler midir?” 
Gizli Tanık İsmet: “Necmi Suna ayrı, Muzaffer Mehmetçiler ayrı ikisi ayrı ayrı kişiler.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet ilave edeceğiniz bir şey var mı bu ifadenize, değiştireceğiniz?” 
Gizli Tanık İsmet: “Hiçbir şey yok, sadece ilave edeceğim şu var efendim, bu şeylerle ilgili, 

bu anlattıklarımla ilgili bu Necmi Suna kısa bir göz altısı oluyor 93 yılında bunların araştırılmasını 
da istiyorum. Yani ifadelerimin daha net anlaşılması için, 93’te ifade al… ilk alındığında zaten 
İsmail Selen cinayetinde şeyi kendisi verdiğini, istihbaratı kendisi verdiğini, olayın 
gerçekleşmesinde kendisinin payı olduğunu açıktan söylüyor zaten, ken… Ümmet Suna diye 
kardeşiyle birlikte verdiği ifadesinde verdiğini söylüyor. Ayrıca benimle bağlantılı olduklarını da 
söylüyor, ama o zaman tabi ki bu olayların devamı da var. Hulusi Sayın var, Hiram Abbas var o 
zaman nasılsa bunlar üstü kapatılıyor, sadece ilk ifade İsmail Selen verilmiş ondan sonra 
polisten bizim elemanımız diye jandarma bunları alıyor. İfadeler orada kesiliyor.”  

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Gizli Tanık İsmet: “Onların da ifadeleri alınıp sorulursa benim dediklerim doğrulanacaktır.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet bu Necmi Suna, Muzaffer Mehmetçiler’in yanında 2 

arkadaşınızdan bah… 2 arkadaşından bahsediyorsunuz. Kimdir bu 2 arkadaş?” 
Gizli Tanık İsmet: “Şimdi birinin ismini tanımıyorum, şey birinin ismini bilmiyorum, 

öbürkünün ismi Yakup, geçen duruşmada da vermiştim, şeyde 90 yılında sonunda, 91 yılının 
başında Ankara Etlik’te Avni Doğan adında siyasi şubeden bir polis öldürüldü. Bu öldürüldüğü 
sırada bu şahsın silahı üst başı vesairesi ondan sonra o Yakup adlı şahsın evinde çıktı. Lütfü 
Topal’ın yakalanması sonucu, onun söylemesi sonucu onun evinde çıktı. Bir de o Yakup ismini 
biliyorum, soy ismini yine şeye sorulursa bu ifadeleri alan Ankara veya İstanbul’daki emniyete 
sorulursa bunlar Mahkemelerde de var. Şubelerdeki ifadelerde de var, biri Yakup soyadını 
hatırlamıyorum ama Avni Doğan’ın öldürülmesi sırasında Lütfü Topal adlı o zaman orada SDV 
komutanı olan Lütfü Topal adlı şahısla buluşmasında zaten Necmi Suna yakalanıyor. Bu 
Yakup’un da evinde bu dokümanlar o Avni Doğan adlı polisin öldürülmesinin yazıları, çizileri, üst 
başı, silahı çıkıyor. Dördüncünün ismini bilmiyorum şahsen tanıyorum ama ismini bilmiyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet Savcı Bey sorunuz varsa alalım.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sayın Başkan izninizle Tanık İsmet’e gerçek 

ismiyle Semih Genç’e sorular yöneltmek istiyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Daha öncede ifade vermişsiniz o ifade 

verdiğiniz duruşmada ben yoktum. Örgütten ne zaman ayrıldınız DHKP-C terör örgütüyle 
tamamen bağınızı ne zaman kopardınız?” 

Gizli Tanık İsmet: “İşte Romanya’dayken şey yaptım 2000 yılları 2001 yıllarınaydı 2002 
yılında da zaten şeyden Romanya’dan Türkiye’ye getirildim. 2002 yılı Ekim ayında. 2007 yılında 
da Kırklareli Cezaevinden yasadan faydalanarak.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet.” 
Gizli Tanık İsmet: “Tahliye oldum.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “2002 yılına kadar bilfiil DHKP-C terör örgütü 

içerisinde faaliyette bulundunuz.” 
Gizli Tanık İsmet: “Evet 1974, 75’lerde.” 
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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Burada aynı örgütten olduğunu iddia eden 
birtakım kişiler dinlendi. Bunlardan bir tanesi Dilovası.” 

Gizli Tanık İsmet: “Hı.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Kendisinin birtakım ifadeleri oldu Gebze 

Dilovası Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Dev Sol örgütünün birtakım faaliyetleri olduğunu 
orada temsilciliğini bulunduğunu, o kooperatif yöneticilerinden bir kısmının örgütle bağlantılı 
olduğu yönünde ifadeleri oldu bu konuda bir bilginiz var mı?” 

Gizli Tanık İsmet: “Yani o ifadeleri ben orada faaliyet yürütmedim ama bizim Gebze’de o 
kooperatifle bağlantılarımız olduğunu, ondan sonra o kooperatifte faaliyet yürüten kişilerle 
ilişkilerimiz olduğunu orada şey yaptığımızı oradan para kaynağı sağladığımızı biliyorum. Hatta 
şey yapan şu anda işte örgütte olan Hüseyin Özaslan var cezaevinde onun kardeşi şey abisi 
Zeynel Özaslan’ın ondan sonra eskiden Dev Yol’dan yatmış Mehmet Terzioğlu yine eski bir Dev 
Yol’cu Ahmet soyadını hatırlamıyorum Bostancı’da öldürüldü. Bunların oradaki çeşitli gruplarla 
birlikte hatta şeylerle Jandarma’dan gruplarla gidip geldiklerini orada o tür faaliyetlerimiz 
olduğunu biliyorum. Ama kendim orada çalışmadığım için ayrıntısını bilmiyorum.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet siz bunları duydunuz. Emin Alkılıç 
ismini.” 

Gizli Tanık İsmet: “Ha Emin Alkılıç evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet.” 
Gizli Tanık İsmet: “İşte bu Emin Alkılıç dediğim birde Ahmet diye birisi var Bostancı’da 

Emin Alkılıç’la birlikte Ahmet diye Bostancı’da öldürdüler onu arabanın içinde BMV arabasının 
içinden de soyadını hatırlamıyorum Dev Yol’dan 1984’te yattım (bir kelime anlaşılmadı) 
soygunundan dolayı yattı hatta beraber yattık, sonra onlar çıktı işte orada o işlere şey yaptılar 
girdiler.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Ali Ateş olabilir mi?” 
Gizli Tanık İsmet: “Ali Ateş pardon Ahmet değil Ali Ateş.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Ali Ateş.” 
Gizli Tanık İsmet: “(bir kelime anlaşılmadı) soygununda Çarmık’lılarla beraber Mehmet 

Çarmık’la beraberdi.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Orada örgütün bir temsilcisi bulunuyor 

şeklinde beyanları var ve bu şahısların o dönemde Kocaeli İl Jandarma Komutanı olan Veli 
Küçük’le de irtibatları olduğu şeklinde zaman zaman Veli Küçük’ün de kooperatife geldiği 
şeklinde beyanları oldu. Siz bu şekilde bir duyum aldınız mı Veli Küçük’e bir suikast yapılması 
yapılmaması konusunda örgütün bir faaliyeti var mıydı?” 

Gizli Tanık İsmet: “Veli Küçük’e bir suikast yapılması konusunda bir faaliyeti yoktu. Hatta 
oraya biz oraya gidip geldiği duyumunu aldığımızda ondan sonra hiçbir şeyde yapılmadı. Neydi 
onun adı yani ona yönelik bir şey yapılmadı öyle bir faaliyette yoktu. Şeyin neydi onun adı 
oradaki faaliyetlerden ondan sonra şey yapma birlikte oradaki faaliyetleri organize etme 
faydalanma hatta orada şey olayı da oldu o zamanda ben dışarıdaydım o Faruk Ereren’in polis 
tarafından takibinden yine oradakilerin yardımıyla atlatılıp tekrar örgüte teslim edildiğini örgütün 
yöneticisi olarak biliyorum zaten.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Faruk Ereren isimli kişi takipten kaçırıldı 
şeklinde bir beyanı var, bundan bir bilginiz var mı?” 

Gizli Tanık İsmet: “İşte demin söylediğim o işte Faruk Ereren’in onda sonra onların 
yardımıyla takibi yoğun polis takibi altındaydı Faruk Ereren’de birazda polis fobisi olan birisi 
ondan sonra sık sık takibe giriyordu. Onu atlatmak için kendisi başaramayınca bizde o 
kooperatifteki o bağlantılarımızdan yardım istemiştik onların yardımıyla ondan sonra o takibi 
atlatılıp işte günün hatırlamıyorum 3 gün mü, 5 gün mü bir hafta mı o şey yapılıp sağlama alınıp 
ondan sonra tekrar Faruk örgüte teslim edildi.” 
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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet. Dava sanıklarından Gürbüz Çapan var 
bu kişinin Dev Yol, Dev Sol ve DHKP-C terör örgütüyle herhangi bir irtibatına rastladınız mı, 
tanık oldunuz mu?” 

Gizli Tanık İsmet: “Yok yok Gürbüz Çapan’ı hani isim olarak duydum demokrat kişi diye 
bilirim ama onun dışında öyle bir şeyini bilmiyorum.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sabancı suikastıyla ilgili bazı bilgiler verdiniz. 
Mustafa Duyar’ın öldürülmesiyle ilgili sizin bildiğiniz bir bilgi var mıdır?” 

Gizli Tanık İsmet: “Yok duyumlarım var ama yani daha önceden hep söylenen bilinen 
basında çıkan ama onun dışında özel olarak bilgim yok. Çünkü Kırklareli Cezaevinde onların 
onlar gittikten sonra hatta o öldürüldükten sonra ben geldim 2002 yılının sonunda geldim onun 
için orada cezaevindeki olanlar duyumlar zaten onlarda hep şeyde basında çıktı konuşuldu 
şeyde ifadelerde de gazetelerde de okudum ama onun dışında özel bir şeyim yok bilgim yok.”  

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Gazi olayları konusunda bir bilginiz var mı?” 
Gizli Tanık İsmet: “Yok Gazi olaylarıyla ilgili yine açık bilgim yok. Çünkü Gazi olayları 

olduğunda ben Sivas, Tokat’ta dağdaydım.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Dursun Karataş’ın bağlantıları konusunda bir 

bilginiz var mı?” 
Gizli Tanık İsmet: “Geçen duruşmada da söyledim yani Dursun Karataş’ın bağlantıları 

konusunda yani benim en çok şey yaptığım şüphe çektiğim şey ondan sonra bu cezaevi firarı ve 
cezaevi firarından sonraki yapılan eylemlerde aldığımız istihbarat ve bağlantı destekleri ondan 
sonra şeyle de cezaevindeki belli nitelikte subayların ondan sonra ön açıcı olması bu firarların 
sağlanması ve bu firarların hala da nasıl olduğu bilinmemesi çünkü şeyde ifadelerde de vardır 
geçmişte de herkes bir şey söyler Dursun Karataş’ın firarı ile ilgili halbuki örgütü bilenler 
tanıyanlar örgütün hani yüzde doksan dokuz nokta dokuz değil yüzde yüzün her şeyi bilinmiştir 
açığa çıkmıştır geçmiş olaylarıyla ilgili o hala bilinmez ama herkes bir şey söyler şuradan çıktı 
buradan çıktı camdan çıktı adam değiştirdi şudur budur diye ama ben kesin olarak yüzde yüz 
birinci dereceden bu işleri yapan avukat ve Mete Nezi Altınay’la birlikte bu işleri bildiğim için 
oradan asker bağlantılı çıktığını ve o dönemlerde bizim Deniz Testel Cumhuriyet’te çalışıyordu 
ve İlhan Selçuk’la çok yakın bağlantılarımız olduğunu bu Cumhuriyet’le bağlantımızın hep bu 
yönde sürdürdüğünü hani demokrat bir faaliyet diye ondan sonra ve çıktıktan sonrada işte bu 
aldığımız istihbaratlar 2 senede çok büyük eylemlerin peş peşe gerçekleştirilmesi ve bizim 
dışımızda da aynı şekilde aydınların ondan sonra öldürülmesi Doğu’da çeşitli subayların yine 
şeylerden itirafçı timleri tarafından yine devletin içinde bir grup tarafından öldürülmesi bunların 
üçünün aynı anda aynı dönemde birbirini bütünleyen şekilde olması bir şeyi hizmet eden darbeyi 
veya ortamı gerginleştirmeyi daha fazla yönetimde militer, böyle askercil önlemler almak isteyen 
kesimlerin yönetimde yer alması faaliyetlerin yürütmesini çabaları olduğunu düşündüm bundan 
dolayı böyle birlikte şey bu faaliyetleri bu ilişkileri olduğunu düşünüyorum.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Susurluk kazasında hayatını kaybeden 
Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ’ın DHKP-C terör örgütü mensuplarıyla bir irtibatı var mıydı bu 
konuda bilginiz var mı?” 

Gizli Tanık İsmet: “Yani kendisi şeyde Okmeydanı’nda Kağıthane’de o Küçükköy 
taraflarında şeylerle bazı Alevilerle bağlantılı olduğunu onların da bizle bağlantılı olduğunu 
ondan sonra bir şeyi neydi belli ufak şey belli yardımlar içinde bulunduğunu biliyordum. Ama bu 
Fehriye Erdal olayında Fehriye Erdal’ın Sabancı’nın şeyinde Center’de işe girmesinde onun çok 
büyük rolü olduğunu düşünüyorum öyle de olduğuna eminim. Çünkü ben Sivas’ta Kangal’da 
şeye gittim de dağa gittiğimde Kangal’da Fehriye Erdal’ın birinci derecede yakın akrabaları var, 
Almanya’dan gelmişler köye yerleşmişler onlarla da görüşmelerimde onların yardımıyla işe 
girildiğini çok net açık olarak biliyorum öyle bir bağlantı olduğunu biliyorum.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sanıklardan Hikmet Çiçek’i tanır mısınız?” 
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Gizli Tanık İsmet: “Zannetmiyorum tanımıyorum.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Hikmet Çiçek’te çıkan 1 nolu deliller içerisinde 

Sabancı suikastı diye bir belge var eski bilgiler diyor 10 Haziran 1997.” 
Gizli Tanık İsmet: “Hı.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sabancı suikastını Binbaşının Kaşif’in ekibi 

yaptı, tetiği Pepekal çekti. Sabancı suikastını CIA’ci Özel Harpçi subaylar düzenledi. Çatlı işi 
organize etti silahlar 2 gün önceden binaya sokulmuştu içeriye Pepekal ve zabitanları girdi 25. 
kata Pepekal ve bir adamı daha çıktı Dev Solcular kameralara gösterildiler. Tetiği Pepekal çekti 
Özdemir Sabancı’yı öldüren Pepekal burada ismi geçen Pepekal Hüseyin Pepekal ismindeki bir 
Özel Harpçi olduğu iddia edilen kişi Binbaşı Kaşif’te Kaşif Kozinoğlu.”  

Gizli Tanık İsmet: “Evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bu konuda sizin bir bilginiz var mı sadece Dev 

Sol’cular kameraya gösterildi diyor ama suikastı Binbaşı Kaşif’in ekibi yaptı diyor.” 
Gizli Tanık İsmet: “Ben onun öyle olduğunu düşünmüyorum sanmıyorum. Yani onların 

diğer özellikle bu şeyler olayların İsmail Selen, Hulusi Sayın, Adnan Ersöz, Hiram Abbas 
olaylarında birinci derecede şahit olduğum için istihbaratın geliş gidiş olayın eylemin yapılması 
için önümüzdeki engellerin açılması temizlenmesini düşündüğümde ve bugüne kadar da devletin 
faaliyetleri içinde eğer kişisel çıkar çatışması yoksa bizzat tetiği devletin kendi elemanlarına 
hiçbir zaman tarihsel olarak da baktığımda çekmediğini çektirmediğini gördüm düşünüyorum. 
Onların öyle bir şey yapacağını değil ama bizim önü… bu eylemin yapmamızda önümüzü 
yolumuzu açan insanlar olabilir ama zaten orada dediğim gibi Haziran ayında Sabancı Kürt 
raporunu açıkladığında yılbaşında Haziran ayında onların sokulması ondan sonraki ön açıcı 
faaliyet eylemin önünü açılması gösteriyor ki, ondan sonra yani sadece şey olmuştur eylemi 
yapma konusunda her şeyi hazır etmişlerdir zaten Buca Cezaevini de Ümraniye’yi de organize 
ederek eylemi yapmak için adeta DHKP-C’yi ateşlemişlerdir bunu yapmak içinde her türlü 
istihbaratı da önünü ve yolunu açmasını sağlamışlardır onlarda sadece zaten gidip oraya tetiği 
çekmek kalmıştır onu çektirmişlerdir.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet. Şimdi bu yazının devamında şöyle 
deniyor Pepekal Sabancı suikastını gerçekleştirdiği ve Tansu Çiller’in hizmetlerini gördüğü için 
Genelkurmay tarafından sorgulandı. Genelkurmay Sabancı suikastını çözdü. Genelkurmay 
Hüseyin Pepekal’ı Sabancı suikastı için sorguya çekti. Aydınlık’ın yazdıkları üzerine soruşturma 
yaptılar ve Pepekal’ı yazılanlar konusunda da sorguladılar. Pepekal sorgusunda her şeyi 
Abdullah Çatlı’nın üzerine yıktı. Çatlı öldüğü için soruşturma yürümedi diyor. Devamında da 
şöyle diyor; Çatlı ile Dursun Karataş birbiriyle görüşürlerdi. Abdullah Çatlı ile Dursun Karataş taa 
Paşa Güven döneminden tanışıyorlar, görüşüyorlar. Son dönemde Çatlı ile Karataş arada bir 
yüz yüze görüşüyorlardı. Paşa Güven Erzincanlıdır karısı ve 2 çocuğu hala Fransa’da bu 
konuda bir bilginiz var mı Abdullah Çatlı ile Dursun Karataş’ın görüştüğü konusunda?”  

Gizli Tanık İsmet: “Hiçbir bilgim yani o konuda hiçbir bilgim yok. Yani Paşa Güven’in çok 
şaibeli işler içine girdiğini daha önce bu ifademde de belirttim yani şeyde Avrupa’da devletle 
bağlantılı ya da devletin içindeki insanlarla bizzat beraber ondan sonra eroin işleri kaçakçılık 
işleri ondan sonra banka soygunları vesaire yaptığını yaptırdığını ayrıntılı olarak biliyorum. Yani 
böyle bir görüşmede duymadım ama zaten böyle bir görüşmeler yaptığını yani Abdullah Çatlı mı 
olur veya onun niteliğinde insanlarla görüştüğünden dolayı örgütün öldürdüğünü biliyorum ama 
şahıs olarak onlarla Abdullah Çatlı’yla görüştüğünü ne duydum ne gördüm.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet. Bu yazının devamında şöyle deniyor 
Özel Harp Dairesinin soldaki adamı Paşa Güven sağdaki adamı Çatlı idi. 12 Eylül öncesinde 
Paşa Güven’de Çatlı’da CIA’nin denetiminde Özel Harp Dairesine bağlı olarak çalışıyorlardı. 
Ülkücülerin ellerindeki silahlarla Dev Sol’un elindekilerin seri numaraları birbirini takip eder. Aynı 
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kaynaktan silah geliyordu bir gün randevular karışmış Paşa Güven ile Çatlı karşılaşacaklar diye 
büyük panik olmuş. Bu konuda bir bilginiz var mı?” 

Gizli Tanık İsmet: “Şimdi o konuyu bilmiyorum.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “12 Eylül öncesindeki silahların aynı kaynaktan 

geldiğini.” 
Gizli Tanık İsmet: “Şimdi ben onla ilgili geçen ifademde çok açık net söyledim eğer tekrar 

sizde şey isterseniz Osman İmamoğlu’nun 1980’de yakalandığında verdiği ifadeyi isterseniz 
Emniyetten.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Nerede yakalanmıştı?” 
Gizli Tanık İsmet: “İstanbul’da.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “İstanbul’da evet.” 
Gizli Tanık İsmet: “Ben Kabakoz Cezaevinde Osman İmamoğlu’yla beraber yattım. 

Kendisi fazlada yazı yazmasını filan bilmez.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Hangi örgütten?” 
Gizli Tanık İsmet: “Örgüt değil kaçakçı.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Kaçakçı.” 
Gizli Tanık İsmet: “Tanınmış kaçakçı Çayırovalı Osman derler Osman İmamoğlu.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Hı, hı.” 
Gizli Tanık İsmet: “Bu o zaman Bulgaristan’dan işte bu Bekir Çelenk’ler vesaire onların 

kanalıyla silahlar geliyor. Ondan sonra bu karasu Adapazarı tarafından silahları indiriyor. Ben o 
zaman onun şeylerini yazıyordum savunmalarını yazıyordum ondan sonra aynı yerde kaldık 
Kabakoz’da 81’de kendi ifadelerinde şunu açıkça zaten bana da söyledi ben savunmalarında da 
gördüm ifadelerinde de var diyor ki, silahlar geldiğinde 1’den 400’e kadar Fransız Onlusunu 
Yılma Durak’la Celal Adan o zaman eğitim grubunda ve silahlı faaliyetleri örgütleyen grup içinde 
başında bunları verdim. 400’den 700’e kadar da size verdim İlhan Taş… Merdivenliye. İlhan 
Taşmerdivenli’de o dönem Ahmet Fazıl Ercüment Özdemir örgütün merkez komitesi askeri 
sorumlusu diye 16, 17 Nisan’da öldü. Onlarla birlikte Sinan Kul’la birlikte oturup kalkan görüşen 
örgütün merkezi kadrosundan bir eleman İlhan Taşmerdivenli.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet.” 
Gizli Tanık İsmet: “Ondan sonra ifadesiniz isterseniz bu silahların bu şekilde geldiği 

verildiği çok ayrıntılı net Osman İmamoğlu’nun 1981 yılındaki ifadesinde var.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yine bu yazının devamında şöyle deniyor. 

DHKP-C’yi kuran Hüseyin Kocadağ’dır Dev Sol’u değil ama DHKP-C’yi kuran adam Hüseyin 
Kocadağ’dır. Birçok Dev Sol’cuyu polis yaptı. 17 kişilik DHKP-C merkez komitesinde 7 tane polis 
MİT’çi var şeklinde bir yazı var. Burada DHKP-C terör örgütünün nasıl kurulduğunu Dev Sol’dan 
sonra nasıl yapılandığını siz gayet iyi biliyorsunuz.” 

Gizli Tanık İsmet: “Evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bu konuda Hüseyin Kocadağ’ın bir etkisi var 

mıydı?” 
Gizli Tanık İsmet: “Şimdi Hüseyin Kocadağ’ın etsini şeyde operasyonlarda bazı göz 

yummalarla yurtdışına insanların çıkartılması bazı operasyonlarda belli insanların operasyon 
dışında kalması söz konusu olabilir olmuştur da belki çünkü öyle şey şey Hüseyin Kocadağ 
olarak (bir kelime anlaşılamadı) İstanbul emniyetinin öyle boşluklar yarattığını biliyordu zaten 
ondan dolayı da bu Bedri Yağan Dursun Karataş ayrışması çatışması da en büyük polemik 
buydu. Böyle bir şeyler var diye ondan sonra böyle bir şey kim tarafından direkt Hüseyin 
Kocadağ olarak değil ama böyle bir şey zaten ayrılık ve darbeci Dursun Karataşçı Bedri Yağancı 
tartışması zaten böyle şeylerden oluştu. Kişi olarak değil ama Hüseyin Kocadağ’ın bilmiyorum 
ama böyle bir tartışma ve şaibe oldu zaten örgüt içinde bölünmelerde ondan oldu. Ama 17 kişilik 
merkez komitesi var. 7 tanesi MİT’çi polis bu doğru değil zaten şöyle doğru değil içinde var mı 
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yok mu? Ben bizzat yaşamadım görmedim görsem zaten bunları da açıklardım. Zaten DHK… 
DHKP-C’nin merkez komite… Merkez komitesi 7, 17 kişi değil 3 kişi merkez komite 6 kişi de 
genel komite hepsi 9 kişi.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet bu Fehriye Erdal’la birlikte oldum 
dediniz.” 

Gizli Tanık İsmet: “Evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Kendisiyle sür… bu Sabancı suikastını 

konuşmuşsunuzdur muhtemelen ayrıntılı olarak.” 
Gizli Tanık İsmet: “Ayrıntılı bir kısım konuştum Romanya da aynı evde kaldık buradan 

geldiğinden Romanya’ya geldiğinde otobüsle geldi. Otobüsün altında şoförlerin yattığı yerde 
geldi ondan sonra orada aldık. Romanya’da aynı Bükreş’te aynı evde kaldık bu sırada genel 
olarak konuştuk. Ayrıntıya hani örgütsel nedenlerden dolayı girmedik ondan sonra ama genel 
olarak benim aldığım intiba geçen de söylemiştim yani bu eylemin içinde olabilecek bunu 
kaldırabilecek bu işi organize edecek çapta birisi olmadığını düşünüyorum zaten iyicene de 
şimdiki bu o süreçten sonra yaşadıklarım gördüklerimde daha da emin oldum. Yani onun sadece 
bir kontak ön açıcı olarak oraya konduğunu o vasıtayla da işte yol açıldığını belki de Fehriye 
Erdal örgütçü olarak o yolu açtı ama benim tahminim orada muhakkak o kapıları bacaları 
asansörü şey yapan gerekli ön açmaları yapan yukarıya çıkmalarını sağlayan ondan sonra 
başka kişiler de muhakkak vardır. Çünkü daha sonradan yazdım okudum Sabancı kitabını da 
okudum örgütün bir sürü hiç kartsız o kadar güvenlikli yerde asansörlerden her asansör her kat 
şey 3, 5 katta bir kart değişiyor. Bunlar tesadüfen biri giriyor biri çıkıyor tesadüfen boşluk oldu 
vesaire deyip Sabancı’nın katına kadar çıkıyorlar böyle bir komiklik olmaz yani Fehriye Erdal 
sadece o gün işte ba… istihbaratı verdi diye gösterilen bir kişi. O iş bu işleri de organize edecek 
altından kalkacak bir kişi değil.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım sorularım 
bu kadar.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet gizli tanığın sanıklarla ilgili bu aşamada bugünkü oturumda 
beyanı yok. Avukat arkadaşlardan soru solan var mı? Yok, Hakim Bey sorunuz var mı?” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Birkaç sorum var size.” 
Gizli Tanık İsmet: “Buyurun efendim.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “1970’li yıllardan beri örgüt içerisinde aktif olarak yer 

aldığınızı ifade ediyorsunuz. Özellikle Bedri Yağan ile Dursun Karataş arasındaki niza 
konusunda Bedri Yağan’ın bir operasyon sonucu öldürülmesi konusunda ayrıntılı bilgiye sahip 
misiniz sahipseniz aktarır mısınız?” 

Gizli Tanık İsmet: “Bu Bedri Yağan’la Dursun Karataş ayrılığı aslında ideolojik bir ayrılık 
değildi. Kendisi de zaten bütün yazılarında veya bizimle görüşmelerinde hep anlatıyordu. Ben de 
o, o sırada bu örgütün geleceğini belirleyecek 4 kişilik bir komisyon kurulmuştu ondan birisiydim. 
O da kendi görüşlerini ayrıntılı hepimizi ikna etmek için komisyon üyelerini anlatıyordu. 
Kendisinin ideolojik olarak bir ayrılığı olmadığını Dursun Karataş’ın yönetme ve işte bu şeylerde 
polisin operasyonlarında çeşitli merkez komite üyelerinin öldürülmesinde kendisinin hep bu işin 
dışında kalmasında bir şekilde şey yapılmasında işte korunması olarak görüyordu. İşte çeşitli 
şaibeler olduğunu belli insanların ondan sonra ya işte bu operasyonlardan kurtarıldığını başta 
kendisi olmak üzere ve bir kısmının yurtdışına geçmesi konusunda şey olduğunu öne… önü 
açıldığını şey yapılmadığını bu kişiler operasyon yapma veya yakalanma yönünde faaliyetler 
olmadığını bu konularda şaibe olduğu konusunda Dursun Karataş’a yüklendiğinden dolayı zaten 
bu ayrılık olmuştu. Bu ayrığın esas temel nedeni işte dediğimiz gibi sizin şey diye ifade ettiğiniz 
hani işte Hüseyin Kocadağ’ın şey yapıldığı hani DHKP-C kurulmasında var mevcu… şeyinde 
şey değil. DHKP-C’nin kurulması esprisi aslında Dev Sol’un 90, 92 döneminde yaptığı eylemlerle 
işte bu eylemlerde de nasıl istihbarat sağlandığı ve eylemleri nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı 
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anlattım. Özellikle o büyük eylemler. Bu Dev Dev Sol’a bi prestij sağlamıştı ama bu darbe olayı 
Bedri Yağan olayı bu prestiji alt üst etmişti. İster istemez şey de bu prestiji yeniden toparlamak 
ayağa kaldırmak şey yapmak örgütü tekrar motive etmek için tekrar kamuoyunda olumlu bir 
havaya bürünmek için DHKP-C olarak çıkmasının uygun olacağı söylendi. Çıkarken de zaten 
yine aynı şekilde 80… şey 90’daki 91’deki şekilde eylemler oldu tabi bunlar da ne kadar destek 
olundu kimlerden ne kadar destek alındı ben bilmiyorum o zaman dağdaydım ama Mehmet 
Topaç’ın Adalet Bakanının öldürülmesi MİT arabalarının taranması polislerin vurulması vesaire 
kısa bir zaman da olsa bu yapıldı. Tekrar DHKP-C 
 olgusu gücü yaratılmaya imajı verilmeye çalışıldı. Aslında o zaman ki hedef işte Bedri Yağan’ı 
da öne çıkarmaktı. Özellikle şeyi İstanbul'da İstanbul emniyeti istihbarat o zaman şeyler de 
Hanefi Avcı vesaire o Bedri Yağan operasyonları Bedri Yağan’ın şey yaptığı yaşadığı şey 
çatışmada vurulduğu evde biliyordum ben orada da bunda ondan 5, 6 ay önce kalmıştım dağa 
gitmeden önce. Bu operasyonda Bedri Yağan’ı da öne çıkarmak istediler güçlendirmek istediler 
ama Bedri Yağan’ın daha hırslı bir yapısı vardı. Bu hırslı yapısından dolayı Bedri Yağan 
kamptan kamptaki elemanları kendi yanına çekti çünkü Bedri Yağan Ortadoğu’da somluydu 
ondan sonra kamptaki adamları askeri nitelikteki adamları yanına çekti. Bütün kamptaki 
elemanları ve silahları Türkiye’ye İstanbul'a getirdi. Ondan sonra aslında kontrollü bir şekilde 
Bedri Yağan’ı kullanmak istiyorlardı. Ama Bedri Yağan bu ihtirasla birlikte kendini ispat etmek 
öne çıkarmak için büyük silah gücüyle adamla gelip artık kontrol dışı mı diyeyim ya da çok büyük 
çaplı eylemler gerçekleştirecekti. Bu fark edilince Bedri Yağan orada imha edildi öldürüldü 
yanındaki arkadaşlarıyla birlikte. Aslında Ortadoğu’dan yani Suriye’den geldiğinden beri zaten 
kontrol altındaydı.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Dosyamızda ismi çokça geçen Memduh Ünlütürk.” 
Gizli Tanık İsmet: “Evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “İsimli bir asker var emekli paşa.” 
Gizli Tanık İsmet: “Evet hı.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Erol Mütercimler ilk kez Ergenekon adlı yapılanmayı 

Memduh Ünlütürk’ten duyduğunu ifade ediyor. Örgütün Memduh Ünlütürk’ü öldürme gerekçesi 
neydi ilan edilen? Hangi sebeple Memduh Ünlütürk öldürülmüştü?” 

Gizli Tanık İsmet: “Memduh Ünlütürk’ün öldürülme sebebi bildiride de vardı. Memduh 
Ünlütürk’ün işte 12 Mart’taki Ziverbey ve işkenceci olduğundan dolayı. Yani Ziverbey’deki 
işkenceler ve 12 Mart’taki işkencecilerinden önemli şahıslardan biri olduğu için öldürdük diye 
bildirisi var örgütün ama tabi onunla ilgili şeyler var. Özellikle şeyde 1991’de 12 Temmuz diye bir 
operasyon oldu. Nişantaşı’nda Niyazi Aydın öldürüldü bürosu falan vardı. Ondan sonra onun el 
yazıları var el yazılarında çeşitli isimler sıralıyor 8, 10 tane Ankara'ya yolluyor ben yakalandıktan 
sonra ben 90’da 89 sonu 90’da yakalandıktan sonra o yakalandığımda bu özel A Tipi özel şey 
subayları A Tipi subaylardan oluşan kimin için… hiç kimseyi söylememiştim şubede ifademde 
hiç kimseyi söylememiştim benden sonra Lütfü Topal diye bir şahıs oraya geliyor ondan sonra 
İbrahim Bingöl geliyor onlarla ilişki devam ediyor bu şahıslarla. Onlara Niyazi Aydın’ın yazıları 
var el yazıları var bunu geçmişte bana sormuşlardı şubede ifadele… ifadem alınırken çeşitli 
insanların şeyi isteniyor. Şu şu şu insanlarla ilgili bize istihbaratı sağlayın yerini yurdunu öğrenin 
diye onlar bunlar da işte artık neye göreyse orada 10 kişi söyleniyor. O 10 kişi içinde 4 tane belki 
o 10 kişinin içindekilerin istihbaratı veriliyor. Dışarı… onun dışında sormadığı da 2, 3 tane adam 
veriliyor yani hedef olarak şeye örgüte. Yine bu şeylerden geliyor subaylardan geliyor bunlar 
ondan sonra işte bu Hiram Abbas, Memduh Ünlütürk, Kemal Kayacan, Adnan Ersöz bu 
olaylarda bu İsmail Selen, Hulusi Sayın’da olduğu gibi o kanaldan gelen istihbaratlardır.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Niyazi Aydın’ın el yazısı notlarıyla Memduh Ünlütürk 
ölümü arasındaki irtibat nedir onu tam anlaşılmadı?” 
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Gizli Tanık İsmet: “Niyazi Aydın’ın şeyleri var Ankara'ya Memduh Ünlütürk gibi çeşitli 
insanların 8, 10 tane insanın alt alta ismi var. Bu insanların şeyini istiyor bu insanlarla ilgili bilgi 
ve istihbarat istiyor evi yeri yurdu yaşadığı yer.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Ankara'daki örgüt birimlerinden mi?” 
Gizli Tanık İsmet: “İşte bu Lütfü Topal, İbrahim Bingöl yani onların da soracağı kişiler işte 

bu özel A Tipi Özel Tipte çalışan subaylar. İsmail Selen’le, Hulusi Sayın’ı Hiram Abbas’ı 
onlardan almıştık zaten. Onları da onlardan sorulmasını istiyor ondan sonra bu da şunu 
gösteriyor ki yani istihbaratların aynı kanaldan devam ettiği.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yani Lütfü Topal, Necmi Suna ve Muzaffer 
Mehmetçiler aracılığıyla bu istihbaratı alıyor Niyazi Aydın’a ulaştırıyor.” 

Gizli Tanık İsmet: “Evet, evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Sizin beyanınıza göre.” 
Gizli Tanık İsmet: “Evet, evet. Zaten Lütfü Topal’da Necmi Suna’yla birlikte yakalandılar 

ama tabi bu olayları bu kadar geniş çaplı açıklanmadı biz de ifade vermedik. Bu olaylar kapandı 
öyle ama araştırırsanız 90 herhalde 92 mi 93 mü 92 mi Lütfü Topal’ın Ankara'da yakalanmasını 
firar etmeden önce araştırırsanız Necmi Sunay’la beraber yakalandılar.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Sizin bu bahsettiğiniz ve jandarma A sınıfı subay 
dediğiniz kişilerin beyanınıza göre Beka’da sizi eğittiğini eğittiklerini söylediniz değil mi?” 

Gizli Tanık İsmet: “Bir tanesinin evet.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Hangisi o bir tanesi?” 
Gizli Tanık İsmet: “Muzaffer Mehmetçiler.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Muzaffer Mehmetçiler.” 
Gizli Tanık İsmet: “Hı.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Peki örgüt olarak askere polise karşı bir tavrı olan bir 

örgüt DHKP-C, Dev Sol.” 
Gizli Tanık İsmet: “Hı, hı.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yani siz bunun aranızda herhangi bir tartışmasını 

yapmadınız mı? Yani bu asker şahıs ne arıyor bizim yanımızda bizi ne için eğitiyor.” 
Gizli Tanık İsmet: “E biz bu Necmi Sunay bağ… güvencesiyle bunlarla ilişkiye kurduk. 

Kurmamızın nedeni şimdi bunların işte bize yaklaşımında işte biz demokrat insanlarız devrimci 
insanlarız ondan sonra size yardım etmek istiyoruz. Ama tabi ki şöyle bir şey değil. Bunlar şimdi 
kendi kafalarına çıkıp gelseydi bir demokrat insanız size yardım etmek istiyoruz deseydiler 
ondan sonra bizim bunlarla bağlantı kurmamız bu şekilde olmaz daha meşakkatli bir süreç 
olurdu ama Necmi Suna bize daha önceden örgütle bağlantısı olan Ankara Dev Genç’te epey 
zamandır çalışan örgütün güvenini kazanmış Hüseyin diye Dev Genç’te bir çocuk vardı onun da 
akrabasıydı Adana Ceyhanlıydılar. Onun referansıyla. Hem kardeşi Ümmet Suna öğretmen 
onun vasıtasıyla Necmi Suna refa… onların referansıyla geldi. Ondan dolayı da hani bu 
şahısların işte bizim örgütün içinde demokrat insanlar diye düşündüğümüzden onların 
referansıyla o insanları da tanıdığımızdan bunların da derin bir demokrat olarak yardım ettiklerini 
düşünerek.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Devrimci subay olarak yani bunları tanıdınız.” 
Gizli Tanık İsmet: “Yani şimdi o şeyle ilk Necmi Suna’yı öyle tanıdım diğerleri ise böyle bir 

nitelikleri yok ama parayla yardım ederler diyordu. Bizde ona güvenerek şey yapıyorduk tamam 
diyorduk ama daha sonra baktım ki e daha sonra tabi ki o zaman bu ilişkiler devam etti. Ama 
daha sonradan baktım ki bu ilişkilerin çapı bağlantısı yapılanlar bugün çıkan olaylar ondan sonra 
bunların böyle olmadığını bizi belli eylemlere yöneltme beli insanları tasfiye etme konusunda 
kullandıklarını düşünüyorum.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Yalçın Özbey isimli biri ile herhangi bir ortamda 
tanışmanız, karşılaşmanız oldu mu? Yalçın Özbey.” 
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Gizli Tanık İsmet: “Tanıyorum, isim olarak biliyordum ama olmadı.” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet, bu kişinin Dev Sol veya DHKP-C ile herhangi bir 

teması olmuş mudur? Sizin bilginiz sadedinde.” 
Gizli Tanık İsmet: “Olmadı olduğunu da sanmıyorum. Yani Yalçın, pardon bir şey 

söyleyebilir miyim?” 
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Evet buyurun.” 
Gizli Tanık İsmet: “Yalçın Özbey olarak değil de başka şahıs olarak, bu şahıs gelip 

bağlantı kurmuş olabilirdir. Bende daha önceden ifademde belirttim, Romanya’da ondan sonra 
burada Bakırköy’de Star Gazinosu var dedim. Sahipleri var dedim, Hasan Erkuş, işte Fırat 
lakaplı bir şahıs vardı. Abdullah Çatlı da buraya gelip gidiyormuş. Bu gazinoya, Star 
Gazinosuna, ondan sonra bu Fırat denen şahıs hem bizim Hollanda sorumlusuyla hem bizle 
oturup kalkıyordu. Ama daha sonraki araştırmalarımızda bu şahsın Hasan Erkuş’un Star 
Gazinosuna gidip geldiğini, oturduğunu, kalktığını Star Gazinosunda çalışan, şey orada 
müdürlük yapan bir şahsı tanımamla tesadüfen oldu. Ama bunlarla biz çok rahat bağlantımız 
vardı, bu şahıs Fırat denen şahısla, eroincilik yapıyordu, örgüte büyük paralar alıyorduk. Ama 
aynı zamanda da Türkiye’de de ondan sonra böyle zaten Avrupa’da şunu gördüm, PKK olsun, 
TİKKO olsun bizim örgüt olsun Avrupa’da özellikle Malatya, Elazığ, Maraş, Tunceli çevresindeki 
insanlar işte eskiden solculuğa bulaşmış, sonra ya da hiç bulaşmamış. Orada yoğun olarak eroin 
işlerini bunlar yaparlar, ondan sonra bunlara bakarsın orada sol örgütlere yardım ederler. Buraya 
gelince de devleti yakın olan işte bu mafya türü veya işte bu tür adamlarla yakın bağlantı kurup 
buradaki işlerde rahat hareket etmesi için onlara para verirler. Yani bu tür çarkın olduğunu 
gördüm.” 

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu: “Şimdi Can Dündar’ın beyanına göre Mehmet Ali 
Ağca’nın yurtdışına kaçırılmasında görev aldığı söylenen Yalçın Özbey Almanya’da Mustafa 
Duyar ile aynı evde karşılaşıyorlar. Mustafa Duyar karşılaştığı şahsın kendi örgüt ideolojileriyle 
tamamen zıt kutupta bulunan bir örgüte mensup kişi olan Yalçın Özbey olduğunu anlayınca işin 
vahametini anlıyor, daha sonra Suriye’ye bilahare Türkiye’ye geliyor. Bu itibarla soruldu.” 

Gizli Tanık İsmet: “Yani ben öyle olduğunu hani düşünmüyorum kendi hiçbir olayla ilgili 
bilgim yok ama ondan sonra yani Yalçın Özbey’i Mustafa Duyar tanıması mümkün değil, bilmesi 
mümkün değil. Herhalde onunda kalkıp da Yalçın Özbey’im ben şu şu şu eylemlere karıştım, 
geçmişte 80 öncesi vesaire diye söyleyeceğini zannetmiyorum. Çünkü Mustafa Duyar o evde tek 
başına kalmıyordur, tek başına bırakmazlar, ondan sonra muhakkak birisi vardır. Onun için onun 
öyle olmadığını aslında bu işin baştan beri Mustafa Duyar’ı bu işle ilk önce TİKB diye küçük 
gruba, zaten onlar da şüpheleniyorlar. Bir polis otosundan mı, istihbaratçının otosundan inerken 
gördük diye şüpheleniyorlar. İlişkiyi kesiyorlar, gidiyor bizimkilerle ilişki kuruyor. Daha doğrusu 
bizimkilere sokuyorlar diye düşünüyorum, baştan beri o bağlantı içinde bu Sabancı olayı, yani 
birileriyle bağlantı içinde Sabancı olayı olduğunu biliyorum, diye düşünüyorum. Çünkü Yalçın 
Özbey olayını söylemesinin bazı şeyleri kapatmak olarak düşünüyorum, Türkiye’ye getirilmesi 
de aslında belli güvencelerle buraya getirildiğini, çünkü Kırklareli’nde duyumlarında çok kısa 
sürede çıkacağım diye kendine orada gruplar da oluşturmuş. Ondan sonra aslında baştan beri 
belli bir şekilde bu işin içine sokulduğunu, bilinçli olarak sokulduğunu kendisine güvenceler 
verildiğini, buraya geliş nedeninin de aslında o olduğunu düşünüyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Sanıklardan Ulaş Özel’in yazılı soru dilekçesi var, onlardan ilgili 
olanları soruyorum. DHKP-C Terör Örgütü daha çok polis bölgesinde mi faaliyet yürütür yoksa 
jandarma bölgesinde mi faaliyet yürütür diye sormuş Sanık Ulaş Özel ne diyorsunuz?” 

Gizli Tanık İsmet: “DHKP-C daha çok İstanbul veya merkezi şehirlerle bağlantılı, ağırlıklı 
olduğu için buralarda faaliyet yürütüyor. Ama aynı zamanda DHKP-C’nin kırsal faaliyetleri içinde 
de jandarma bölgesinde o dönemde, benim dönemimde 88, 99 döneminde işte Tunceli, Malatya, 
Kars, Tokat, Sivas, Ordu, Ege kırsal kesimlerinde de faaliyeti oldu.” 
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Mahkeme Başkanı: “Evet, diğer bir soru Dursun Karataş’ın polisin ajanı olduğu ve Bedri 
Yağan’ın yerini ihbar ettiği doğru mu diye soruyor, Sanık Ulaş Özel, bilginiz var mı bu konuda?” 

Gizli Tanık İsmet: “O konuda bilgim yok, ama o konuyla ilgili düşüncelerimi demin 
belirtmiştim.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Gizli Tanık İsmet: “Dursun, şeyin nasıl Bedri Yağan’ın tasfiye edildiğini.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet diğer soruların ilgisi olmadığı nedeniyle sorulmadı.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Dilovası motorlu taşıyıcı kooperatifi ile DHKP-C Terör Örgütü 

arasında ilgi var mıdır, bu konuda bilginiz var mı?” 
Gizli Tanık İsmet: “Şeyin, mot…” 
Mahkeme Başkanı: “Yani bu kooperatiften DHKP-C Terör Örgütü nasıl yararlanıyordu, 

kimler vardı?” 
Gizli Tanık İsmet: “Yani işte o demin de belirtmiştim Savcı Bey herhalde sormuştu onu, 

ondan sonra o tanıdığımız, bildiğim işte o Zeynel Özarslan, Ali Ateş, Ali Ateş’le de ben beraber 
aynı cezaevinde Sağmalcılarda beraber kaldım 84, 85 yılında. İşte Emin Alkılıç, ondan sonra.” 

Mahkeme Başkanı: “Yani ben şunu soruyorum DHKP-C Terör Örgütü bu kooperatiften 
nasıl yararlanıyordu, aralarında nasıl ilişki vardı?” 

Gizli Tanık İsmet: “Şey para ilişkisi vardı, maddi olanaklar, maddi kazanç sağlıyordu. Aynı 
zamanda da yurtdışına gidip gelmelerde, tırlarda her türlü adam ve silah lojistik götürme 
götürmede faydası oluyordu.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet, Gizli Tanık Dilovası’nın Savcılıkta vermiş olduğu ifade var, 
şöyle bir beyanı var. Klasör 391 dizi 311’deki beyanı, Veli Küçük’le, Dursun Karataş’la birlikte 
kalmışlığı vardır Emin Alkılıç’ın, Veli Küçük’le içli dışlı olup her tür işlerini halleden bu şahıs 
Dursun Karataş’la da görüşen kişidir. Emin Alkılıç görüşüyor muydu Dursun Karataş’la?” 

Gizli Tanık İsmet: “Ya ben ona bizzat kendim şahit olmadım ama Emin Alkılıç’ın, Ali 
Ateş’in cezaevinden Dursun Karataş’ı tanıdığını, ziyaretlere gidip geldiklerinde ondan sonra 
rahat bir şekilde görüşebileceğini, görüştüğünü biliyorum. Yani herkes birbirleriyle görüşür, eski 
tanıdıklar görüşür, konuşur. Ama onun dışında dışarıda öyle bir görüşmeye ben tanık olmadım.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki Hanefi Avcı’yı tanır mısınız?” 
Gizli Tanık İsmet: “İsim olarak duydum.” 
Mahkeme Başkanı: “Bir tanışmışlığınız, görüşmüşlüğünüz var mı?” 
Gizli Tanık İsmet: “Hayır.” 
Mahkeme Başkanı: “Yok, beyanlarınıza ilave edeceğiniz başka bir şey var mı?” 
Gizli Tanık İsmet: “Hayır yok efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki teşekkür ederiz.” 
Gizli Tanık İsmet: “Ben teşekkür ederim.” 
Sanık Dursun Çiçek’in bugünkü oturumda duruşma salonundan çıkartılırken sarf ettiği 

sözlerle ilgili olarak salon görevlilerince tutanak tanzim edildiği anlaşıldı. 
Daha önce verilen ara kararlar uyarınca yazılan yazıların bir kısmına cevap verildiği 

görüldü. 
Bunların okunmasına geçildi. 
Mahkeme Başkanı: “3 Haziran 2011 tarihli, 2011/369 değişik iş sayılı kararın 27 nolu ara 

kararı gereği resen CMK 250 yazılmış, maddesiyle yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 
yazılan müzekkereye muameleten cevap verildiği. 17 Şubat 2012 tarihli oturumun 9 nolu ara 
kararı gereği Genelkurmay Başkanlığına yazılan yazıya İddia Makamının talebi üzerine 
Genelkurmay Başkanlığına yazılan yazıya muameleten cevap verildiği. Aynı tarihli oturumun 4-a 
nolu ara kararı gereği, Sanık Ziya İlker Göktaş’ın talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığına 
yazılan yazıya muameleten cevap verildiği. Yapılan çalışmaların henüz tamamlanmadığı, 
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tamamlandığında ilgiliye, ilgili cevabın gönderileceğinin bildirildiği. Tanık Ahmet Şekerkıran’ın 
nüfus kaydının gönderildiği. 17 Şubat 2012 tarihli 2012/116 değişik iş sayılı kararın 12-a nolu ara 
kararı gereği Sanık Boğaç Kaan Murathan’ın talebi üzerine Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesine 
yazılan yazıya ikmalen cevap verildiği. Sanıklar Cemal Hacıömeroğlu ve Zeki Yalçın’ın 
yargılandığı dava dosyasının gönderildiği. 14 Haziran 2012 tarihli oturumun 5-b nolu ara kararı 
gereği resen, TİB Başkanlığına yazılan yazıya ikmalen cevap verildiği. 5 Nisan 2012 tarihli 
2012/249 değişik iş sayılı kararın 8 nolu ara kararı gereği, Genelkurmay Başkanlığına Sanık 
Fuat Selvi’nin üzerine, Sanık Fuat Selvi’nin talebi üzerine yazılan yazıya ikmalen cevap verildiği. 
13 Nisan 2012 tarihli oturumun 12 nolu ara kararı gereği resen, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 
yazılan yazıya bilgilendirme amaçlı muameleten cevap verildiği. 27 Nisan 2012 tarihli oturumun 
26 nolu ara kararı gereği resen, Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan yazıya ikmalen cevap 
verildiği. 30 Mayıs 2012 tarihli oturumun 54 nolu ara kararı gereği resen, TİB Başkanlığına 
yazılan yazıya muameleten cevap verildiği. Aynı tarihli oturumun 53 nolu ara kararı gereği resen, 
Türkcell İletişim Hizmetleri müdürlüğüne yazılan yazıya ikmalen cevap verildiği. Aynı tarihli 
oturumun 30 nolu ara kararı gereği Sanık Fikret Emek’in talebi üzerine Genelkurmay 
Başkanlığına yazılan yazıya ikmalen cevap verildiği. Aynı tarihli oturumun 9-a nolu ara kararı 
gereği Sanık Durmuş Ali Özoğlu’nun talebi üzerine Türkcell İletişim Hizmetleri Müdürlüğüne 
yazılan yazıya ikmalen cevap verildiği. Aynı tarihli oturumun 9-a nolu ara kararı gereği Sanık 
Durmuş Ali Özoğlu’nun talebi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazılan yazıya cevap 
verildiği. Tanık Nuray Başaran’ın kullanımında bulunan herhangi bir telefonun iletişimin dinleme 
ve kayıt altına alınmadığının bildirildiği. Aynı tarihli oturumun 9-a nolu ara kararı gereği Sanık 
Durmuş Ali Özoğlu’nun talebi üzerinden Jandarma Genel Komutanlığına yazılan yazıya ikmalen 
cevap verildiği. Tanık Nuray Başaran’ın herhangi bir iletişiminin tespit işleminin yapılmadığına, 
yapıldığına dair bir belgeye rastlanmadığının bildirildiği. Aynı tarihli oturumun 17 nolu ara kararı 
gereği Sanık Mehmet Demirtaş’ın talebi üzerine Ümraniye Tapu Müdürlüğüne yazılan yazıya 
ikmalen cevap verildiği. Adı geçen sanığın Ümraniye İlçesinde sahip olduğu gayrimenkullerin 
tapu kayıtlarının gönderildiği. 14.06.2012 tarihli oturumun 5-c nolu ara kararı gereği resen TİB 
Başkanlığına yazılan yazıya bilgilendirme amaçlı muameleten cevap verildiği. Aynı tarihli 
oturumun 7 nolu ara kararı gereği resen, TMK 10. Maddesiyle Yetkili İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına yazılan yazıya cevap verildiği. Adı geçen Başsavcılıkta 2011/1821 soruşturma 
numarası üzerinden soruşturmanın halen devam ettiğinin bildirildiği. 27 Nisan 2012 tarihli 
oturumun 22 nolu ara kararı gereği resen, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yani 
Mahkememize yazılan yazıya cevap verildiği. Sanık Abdülvahip Özkaya’nın yargılanmakta 
olduğu 2011/1 esas sayılı dosyanın Mahkememize 8 Haziran 2012 tarihli birleştirme kararı 
verilerek Mahkememizin 2009/191 esas sayılı dosyasıyla birleştirildiği anlaşıldı. 

Saatin 17:04 olduğu görüldü. 
Oturuma bugüne mahsus olmak üzere son verildi. 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
1-Tanıklar İrfan Dündar, Zeki Okçuoğlu ve Doğan Erbaş’ın daha önce Savcılık tarafından 

alınan bir ifadesinin olup olmadığının araştırılarak varsa gönderilmesi için TMK 10. Maddesiyle 
Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına,  

Oturuma 6 Ağustos 2012 günü saat 09:30’da kaldığı yerden devam edilmek üzere ara 
verilmesine oybirliğiyle karar verildi.03.08.2012 
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